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Vážené kolegyně a kolegové,
členové a příznivci České herpetologické

společnosti, čtenáři Herpetologických infor-
mací. Protože od vydání minulého čísla (v roce
2015) uplynul nějaký čas, bylo by vhodné zmí-
nit příčiny této prodlevy a nastínit další mož-
nosti existence časopisu.

Od 28. konference Společnosti v roce 2013
v Olomouci (ještě asi 25 účastníků a 14 před-
nášek) došlo v několika následujících letech
k určitému útlumu aktivit ČHS – 29. konfe-
rence v Horní Blatné v roce 2014 se zúčastnilo
jen 14 přítomných (8 přednášek a 1 poster)
a 30. konference v Prachově v roce 2015 rov-
něž pouze 14 účastníků (5 přednášek a 1 po-
ster). V roce 2016 se sice na 31. konferenci
v oblíbeném Lanžhotě situace zlepšila (více
než 27 účastníků a 16 přednášek), na druhou
stranu se situace dál komplikovala v souvislosti
s legislativní potřebou nové registrace Společ-
nosti kvůli novelizaci občanského zákoníku. Při
té příležitosti se navíc ukázalo, že na konferenci
v Prachově bylo i přes nízkou přítomnost členů
schváleno několik organizačních změn, s nimiž
někteří jiní členové (informováni často až s ur-
čitým odstupem času) nesouhlasili. Mimo jiné
šlo i o otázku vydávání časopisu – v roce 2016
po konferenci v Lanžhotě Herpetologické in-
formace nevyšly právě z těchto důvodů.

V prosinci 2016 se ale podařilo v Praze uspo-
řádat Valnou hromadu (tentokrát tedy nezávisle
na tradičních konferencích), na níž došlo ke
schválení úpravy stanov vyžadovaných výše
zmíněnou přeregistrací Společnosti, byl též
zvolen nový výbor Společnosti. Zároveň byly
revidovány některé změny vzešlé z prachovské
konference, včetně podpory pokračování vydá-
vání časopisu Herpetologické informace.

S tím souviselo i následné oživení aktivit Spo-
lečnosti – 32. konference proběhla v roce 2017
v Hradci Králové (minimálně 36 účastníků a 18
přednášek) a 33. konference v Mohelně v roce
2018 (více než 30 přítomných, 21 přednášek

a 2 postery). V srpnu 2018 navíc proběhl ve
spolupráci s katedrou ekologie PřF UK v Praze
workshop Connecting population genetics and
developmental biology to elucidate vertebrate
sex evolution. Do budoucna je plánován např.
další workshop ve spolupráci z pražskou zoo-
logickou zahradou.

V Hradci Králové (stejně jako už o něco dříve
mezi členy předchozího i současného výboru
Společnosti) se diskutovalo také o podobě Her-
petologických informací. Byla navrhována mož-
nost časopis vydávat pouze v elektronické
verzi, ale zatím převážil názor vydávat i tištěnou
verzi. Bylo doporučeno upravit grafickou po-
dobu časopisu – došlo tak ke zvětšení formátu,
což umožňuje určité rozvolnění grafické po-
doby a lepší čitelnost písma, i když se jinak za-
chovaly klasické formy stylu. Ke stávajícím
rubrikám v časopisu přibyl na jedno z doporu-
čení bibliografický přehled publikací členů
Společnosti. Další rubriky zůstávají, v tomto ak-
tuálním čísle pouze z prostorových důvodů
neby ly zařazeny recenze na knihy. Bylo též do-
poručeno pokračovat v získávání článků např.
faunistického rázu či podobného charakteru,
v těch ročnících, kdy budou podobné články
k dispozici, by měly být v obsahu přesunuty do
přední části časopisu (a až poté by následovaly
zprávy a abstrakty z konferencí apod.). V této
souvislosti se plánují/připravují též některé
změny s členěním informací o časopisu na we-
bové stránce Společnosti (včetně např. vysta-
vení jednotlivých článků jako samostatných
pdf). Některé tyto změny ale budou následovat
až s dalším číslem časopisu v roce 2019, pro-
tože obsah aktuálního čísla s odstupem času
nabyl již tak velkého rozsahu.

Snad se tedy další plánové úpravy časopisu
a webové stránky podaří připravit a přejme
Společnosti úspěšnou příští 34. konferenci,
která by se v roce 2019 měla konat tentokrát
v Praze.

Andrej Funk

EDITORIAL
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31. AŽ 33. KONFERENCE ČHS
31th, 32th and 33th Conference of the CHS

ZPRÁVA Z PRŮBĚHU 31. KONFERENCE ČHS, 
22.–24. DUBNA 2016, LANŽHOT

A report from the 31th annual meeting of the Czech Herpetological
Society, Lanžhot, 2016

31th annual meeting of the Czech Herpetological Society was held in Lanžhot 22–24/04 2016.
The meeting where 16 lectures were presented was joined by ca 27 herpetologists (see abstracts
section bellow). Field excursion was substantial part of the meeting as always – this time we vi-
sited localities in vicinity of Lanžhot and in Stibůrkovská jezera natural reservation by Tvrdonice,
where we had oportunity to observe following species of amphibians: Triturus dobrogicus, Lis-
sotriton vulgaris, Bombina bombina, Hyla arborea and Pelophylax lessonae.

Lanžhot je osvědčený�m místem pro pořádání
konferencí a seminářů, takže 31. konference
České herpetologické společnosti uspořádaná
22.–24. dubna 2016 byla celkově již třetí kon-
ferencí ČHS, která se v Lanžhotě konala (před-
chozími akcemi zde byly 15. konference z roku
2000 a 26. konference z roku 2011). Tentokrát
byl program doplněn o seminář Želva bahenní
v ČR, který každoročně pořádá organizace
HERPERTA. Přítomno bylo více než 27 úča-
stníků včetně hostů ze Slovenska a Rakouska,
prezentováno bylo 16 přednášek, jedna formou
komentovaného hodinového� filmového doku-
mentu Miroslava Šebely o introdukované popu-
laci želvy bahenní na jihomoravské lokalitě
Betlém. Zvaný�m hostem byla Maria Schindler
z rakouského národního parku Donau-auen,
která se dlouhodobě zabý�vá želvou bahenní,
a představila vy�sledky svého vy�zkumu a aktivit
spojeny�ch s ochranou druhu v Rakousku.

Sloven ský host Peter Mikulíček zase přiblížil
novinky o výskytu tohoto druhu na západním
Slovensku.

Tradiční terénní exkurze proběhla v přírodní
rezervaci Stibůrkovská jezera u Tvrdonic, a to
v části Hnátkovská jezera, kde byl recentně vý-
skyt želvy bahenní zaznamenán (v letech 2013
a 2015). V průběhu exkurze ale pozorována ne-
byla, ani zkušební odchyt želv pomocí pastí
v následujících dnech k úspěchu nevedl, ovšem
panovalo deštivé a spíše chladnější počasí.
Během exkurze se podařilo najít několik druhů
obojživelníků, stejně jako při nočních průzku-
mech v blízkém okolí Lanžhota. Celkově byly
v průběhu konference takto zaznamenány
druhy čolek dunajský (Triturus dobrogicus),
čolek obecný (Lissotriton vulgaris), kuňka
obecná (Bombina bombina), rosnička zelená
(Hyla arborea) nebo skokan krátkonohý (Pe-
lophylax lessonae).

Foto M. Šandera



ZPRÁVA Z PRŮBĚHU 32. KONFERENCE ČHS, 
21.–23. DUBNA 2017, HRADEC KRÁLOVÉ

32. konference České herpetologické společ-
nosti se konala 21.–23. dubna 2017 v Hradci
Králové, a to za organizační spolupráce se spo-
lečností NaturaServis, s. r. o. Na konferenci za-
znělo 18 přednášek, přítomno bylo více než
36 účastníků, včetně hostů ze Slovenska. 

Na programu nechyběla návštěva Herpetolo-
gické stanice NaturaServis, s. r. o., v Hradci
Králo vé, kde byly k vidění chovy (nejen) oboj-
živelníků a plazů v rámci záchranných depo-
nací i k dlouhodobému chovu a rozmnožování.
Tradiční terénní exkurze zamířila do oblasti
přírodních památek Na Plachtě na okraji
Hradce Králové, i když bylo tentokrát poměrně
chladné počasí.

Seznam přednášek:
Pokorná M. J. a kol.: Holka nebo kluk? Genom

a pohlavní chromosomy u varana komodského;
Mazzoleni S. a kol.: Side-necked story: Cyto-

genetics of pleurodiran turtles;
Bauerová A. a kol.: Mám dost velkou přilbu?

Hormonální kontrola pohlavně dimorfního
růstu u chameleona jemenského;

Schořálková T. a kol.: Jak poznám, že je to
ona? Hormonální kontrola rozpoznávání po-
hlaví u gekončíka nočního;

Rovatsos M. a kol.: How many species of
squamate reptiles can be sexed molecularly?;

Gvoždík L.: Termální ekologie čolků: mecha-
nismy a ekologický význam;

Veselý M. a kol.: Co víme o původu populací
ještěrky zední na severním okraji areálu ve
střední Evropě?;

Baláž V.: Masožravá plíseň Batrachochytrium
salamandrivorans, nový nebezpečný patogen
obojživelníků;

Vrabec V.: Pozorování herpetofauny na Ma-
deiře 2015–2016;

A report from the 32th annual meeting of the Czech Herpetological
Society, Hradec Králové, 2017

32th annual meeting of the Czech Herpetological Society was held in Hradec Králové 21–23/04
2017. The meeting where 18 lectures were presented was joined by ca 36 herpetologists (see
abstracts section bellow). Field excursion was substantial part of the meeting as always – this
time we visited the Herpetological station of a company NaturaServis and localities Na Plachtě
in vicinity of Hradec Králové.
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Seznam přednášek:
Šebela M.: Videodokument o želvě bahenní

na Betlémě;
Šandera M.: Národní den žab, „frogwatching“

a další možnosti v popularizaci obojživelníků
a plazů v ČR;

Šálek F.: Soutok a aktuální situace a co se plá-
nuje v oblasti z hlediska ochrany přírody;

Jeřábková L.: BioLog;
Schindler M.: Emys in Austria;
Mikulíček P. a kol.: Korytnačka močiarna na

juhozápadnom Slovensku: návrat strateného
plaza?;

Šandera M.: A zase ta želva bahenní aneb no-
vinky českého snažení;

Doubek F.: Želvy bahenní ve výzkumech
Městského muzea v Čelákovicích;

Kurdíková V.: Antipredační chování obojživel-

níků v závislosti na typu predátora: různé pří -
stupy, jeden cíl;

Mačát Z.: Demografie ropuchy zelené (Bufo-
tes viridis) v urbanizovaném prostředí města
Olomouc;

Konečný P.: Proč východoafričtí gekončíci
v teráriu hynou?;

Holer T.: Vliv ztráty přirozeného prostředí na
žabí diverzitu v Serra do Mar, největším frag-
mentu Atlantského lesa, v jihovýchodní Brazílii;

Krása A.: Snižování mortality obojživelníků na
silnicích;

Krása A.: Zajímavosti z herpetologického kon-
gresu ve Wroclawi 2015;

Rozínek R.: Chovy a programy v Herpetolo-
gické stanici NaturaServis, s.r.o.;

Rozínek R.: Chytridiomykóza – novinky, tes-
tování, výsledky NaturaServis, s.r.o.



ZPRÁVA Z PRŮBĚHU 33. KONFERENCE ČHS, 
23.–25. DUBNA 2018, MOHLENO

Jeřábková L.: Červené seznamy (obojživelníci
a plazi);

Kautman J.: Slovenská herpetofauna – její
stav a trendy;

Vergner I., Shirawa T.: Varanovec bornejský –
biologie, chov, odchov a situace v jeho
ochraně;

Šandera M.: Mizející nejohroženější česká
žába;

Papežík P., Veselý M.: Ekologie a velikost
popu lace užovky stromové (Zamenis longgis-

simus) v katastru Sidonie (Vlárký průsmyk,
CHKO Bílé Karpaty);

Solský M., Vojar J.: Význam těžbou ovlivně-
ných území pro obojživelníky, příklady z mos-
teckých hnědouhelných výsypek;

Rozínek R.: Problematika jarní migrace na
příkladu lokality Staré Nechanice 2006–2016;

Vojar J.: Druhová diverzita, početnost
a ochrana obojživelníků na výsypkách;

Svoboda A.: Výsledky herpetologického prů-
zkumu lokality Na Plachtě.

Již 33. konference České herpetologické spo-
lečnosti se konala 23. až 25. dubna 2018 v Mo-
helně, za přítomnosti více než 30 účastníků,
včetně hostů ze Slovenska nebo Chorvatska.
Akci tentokrát organizačně podpořil Ústav bio-
logie obratlovců Akademie věd České repu-
bliky – odborný program probíhal hlavně
v prostorách stanice ÚBO AV ČR Mohelenský
mlýn. Prezentováno bylo 20 přednášek, dva po-
stery a promítán byl dokumentární film o vý-
zkumu krokodýlů v Kongu. 

Terénní exkurze se zaměřila na kaňon řeky
Jihlavy v národní přírodní rezervaci Mohelen-
ská hadcová step, navštíveny byly i další části
rezervace a biotopy v okolí Mohelna. Podařilo
se průběžně zaznamenat druhy jako mlok
skvrnitý (Salamandra salamandra), kuňka

obecná (Bombina bombina), rosnička zelená
(Hyla arborea), ještěrka zelená (Lacerta viri-
dis), užovka obojková (Natrix natrix) a užovka
podplamatá (Natrix tessellata), ale např. i sysel
obecný (Spermophilus citellus). Zájemci měli
možnost navštívit experimentální chovy v la-
boratořích ÚBO AV ČR v nedalekém Studenci.

Seznam přednášek a posterů:
Gvoždík L.: Morfologická plasticita larev čolků:

přímý nebo nepřímý vliv predačních podnětů?;
Hlubeň M.: Straty vody výparom u gekónov

čeľade Eublepharidae;
Bauerová A.: Co může za rozpoznávání po-

hlaví chameleonů? Hormonální kontrola samčí -
ho sociálního chování a zbarvení u chameleona
jemenského;

A report from the 33th annual meeting of the Czech Herpetological
Society, Mohelno, 2018

33th annual meeting of the Czech Herpetological Society was held in Mohleno 23–25/04 2018.
The meeting where 21 lectures and 2 posters were presented was joined by ca 30 herpetologists
(see abstracts section bellow). Field excursion was substantial part of the meeting as always –
this time we visited localities in vicinity of Mohelno (natural reservation) where we had oportu-
nity to observe following species of amphibians and reptiles: Salamandra salamandra, Bom-
bina bombina, Hyla arborea, Lacerta viridis, Natrix natrix and Natrix tessellata.

Herpetologické informace, 2017–2018, Vol. 15–16 5

Snímky A. Funk



6 Herpetologické informace, 2017–2018, Vol. 15–16

Chmelař J.: Prediktivní model rozšíření ješ-
těrky zelené na území ČR;

Jablonski D.: Evoluční historie dvou rodů če-
ledi Anguidae v západním Palearktu

Gvoždík V.: Slepýši – nový plazí model ve vý-
zkumu hybridních zón;

Mikulíček P.: Genetická variabilita a histo-
rická dynamika areálu korytnačky Testudo
graeca (Testudinidae) na Blízkom východe;

Baškiera S.: Conservation efforts for the Croa-
tia's smallest lizard – the snake-eyed skink;

Vohralík M.: Pravděpodobnost detekce snů-
šek skokana štíhlého (Rana dalmatina);

Holer T.: Mloci v Praze: rozšíření, početnost
a ekologická specifika;

Baláž V.: Co se děje v EU ohledně patogenu
ocasatých Batrachochytrium salamandrivo-
rans;

Přibyl M.: Ophidiomyces ophiodiicola – plís-
ňové onemocnění zabíjející hady nejen v Ame-
rice, ale i v Evropě;

Krása A.: Nová lokalita užovky stromové v Po-
vltaví;

Rozínek R.: Metody průzkumů a odchytů;
Kerouš K.: CITES: aktuální seznam druhů

třídy Amphibia a Reptilia, vývoj a stav úmluvy,
chovy (z důvodu nemoci neproběhla);

Snítilý F.: Diverzita a variabilita žab rodu Ar-
throleptis střední Afriky;

Nečas T.: Nové poznatky o afroskokanech
(Phrynobatrachus) Kamerunské radiace;

Dolinay M.: Genomický přístup studia evo-
luční historie afroskokana Phrynobatrachus
auritus ve srovnání se signálem mitochondriál -
ní DNA;

Moravec J.: Výsledky herpetologického prů-
zkumu chráněných oblastí centrálního Peru;

Veselý M.: Herpetofauna Cerro Cocalito, 
SE Darién, Panamá;

Gvoždík L.: Národní park Yasuni, Ekvádor:
„Hotspot“ druhové rozmanitosti obojživelníků
a plazů;

Dolinay M. a Gvoždík V.: Za tajemným kroko-
dýlem do Konga (dokumentární film).

Doležálková-Kaštánková M.: Genotyping-in-
Thousands by sequencing (GT-seq): A tool for
studying variability of meiotic genes in Euro-
pean water frogs;

Konečný P.: Type locality of Holodactylus
africanus.

Foto A. Funk Foto M. Dolinay

Foto M. Dolinay
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BioLog je další z řady možností sběru infor-
mací o výskytu druhů živočichů, rostlin, hub
a dalších organismů především v České repub-
lice. Výzkum rozšíření druhů má v ČR dlouhou
tradici a stabilní odborné zázemí. Jednou ze
stále populárnějších cest k datům o druzích je
spolupráce s veřejností. České země disponují
nadprůměrným počtem amatérských přírodo-
vědců, kteří často nemalou měrou přispívají
k poznání dané skupiny či daného území. Právě
na tyto uživatele aplikace cílí. Na odborné hod-

notě rostou i údaje o výskytu obecných druhů,
s nimiž se lze běžně setkávat ve městě i v pří-
rodě. Vítaným uživatelem BioLogu je tak i zá-
jemce o přírodu, který rozezná jen několik
druhů ze svého okolí. Aplikace BioLog slouží
jako digitální zápisník pozorování fauny a flóry
na území ČR. Zapisovat je možné živočichy,
rost liny a houby vyskytující se ve střední Evro -
pě. Umožňuje lokalizovat a popsat pozorování
druhů přímo v terénu, přidat fotografii a uložit
je do mobilního zařízení. Vybraná pozorování

LENKA JEŘÁBKOVÁ
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

BIOLOG

Oblast jihomoravských lužních lesů, které se
táhnout podél řeky Dyje od Nových Mlýnů po
soutok s řekou Moravou a dále po Hodonín,
patří s Pálavou mezi nejcennější lokality v ČR.
I přesto, že je území vedeno jako evropsky vý-
znamná lokalita Soutok–Podluží a Niva Dyje,
záro veň je ptačí oblastí Soutok–Tvrdonicko,
součástí ramsarského území RS 9 Mokřady
dolní Podyjí, biosférické rezervace Dolní Mo-
rava a lesy jsou podle lesního zákona zařazeny

do kategorie lesa zvláštního určení potřebné
pro zachování biologické různorodosti, není to
zárukou hospodaření v souladu s biotopovými
nároky předmětů ochrany EVL a dalších zvláště
chráněných druhů živočichů a rostlin. Před-
náška by měla v krátkosti shrnout ohrožení
území a možnosti, jak o toto území patřičně
pečo vat. Další obsáhlé informace o oblasti jsou
pak dostupné na internetových stránkách
www.soutoklidiakrajiny.cz.

FILIP ŠÁLEK
http://www.filipsalek.cz/

SOUTOK – AKTUÁLNÍ SITUACE A CO SE PLÁNUJE 
V OBLASTI Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY

Představeny byl tradiční i netradiční akce
a způsoby, jak zapojit veřejnost do populari-
zace a ochrany obojživelníků a plazů. Disku -
továny byl i některé klady a zápory zájmu

veřejnosti o jejich pozorování. Národní den žab
(NDŽ) je stále „novinkou“ v popularizaci zmí-
něných živočichů a teprve čas ukáže, zda se
stane tradicí.

MARTIN ŠANDERA
Polabské muzeum, Palackého 68, 290 55 Poděbrady; 

HERPETA – Česká asociace pro ochranu a výzkum obojživelníků a plazů, Praha;
Muzeum přírody Český ráj, Prachov 37, 506 01 Jičín

NÁRODNÍ DEN ŽAB, „FROGWATCHING“ A DALŠÍ 
MOŽNOSTI V POPULARIZACI OBOJŽIVELNÍKŮ 

A PLAZŮ V ČR

ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ
Abstracts of Lectures and Posters
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Příspěvek stručně nastínil přehled dokladů
pozůstatků želv bahenních, které byly nalezeny
při archeologických výzkumech prováděných
Městským muzeem v Čelákovicích v uplynu-
lých letech. K dnešnímu dni jejich počet dosáhl

55 kusů, které pocházejí celkem ze 7 lokalit, jež
muzeum v rámci své územní působnosti spra-
vuje či spravovalo. Také tyto osteologické ná-
lezy přispívají ke komplexnějšímu poznávání
vývoje okolní krajiny a života člověka v ní.

FRANTIŠEK DOUBEK
Městské muzeum v Čelákovicích

ŽELVY BAHENNÍ VE VÝZKUMECH 
MĚSTSKÉHO MUZEA V ČELÁKOVICÍCH

Přestože je želva bahenní v ČR původní druh
a patří k těm nejohroženějším, dostala se v ne-
dávné minulosti mimo předměty zájmu z hle-
diska ochrany přírody. „Želva bahenní v ČR“ je
dlouhodobý projekt koordinovaný organizací
HERPETA zaměřený na zachování želvy ba-
henní v ČR a návrat do oblastí, z nichž vymi-
zela. Počáteční kroky projektu spočívají ve
shromažďování údajů o současném výskytu, po-
souzení stanovišť a teplotních charakteristik na
vybraných lokalitách (především potenciální
vhodnosti pro úspěšnou inkubaci vajec) a iden-

tifikace příslušnosti želv do fylogenetických
linií. Želva bahenní je vhodným vlajkovým
a dešt níkovým druhem, obnova písčin předsta-
vuje stanoviště pro další vzácné druhy živoči-
chů a rostlin. Sledován je i výskyt a působení
nepůvodních druhů želv (zejména želvy nád-
herné), které představují konkurenci pro želvu
bahenní a potenciální riziko šíření infekčních
nákaz. Současně s terénním výzkumem je
možné zahájení záchranného chovu želvy ba-
henní, garantovaného Zoo Hluboká nad Vlta-
vou, a aklimatizací želv v některých oblastech.

MARTIN ŠANDERA
HERPETA – Česká asociace pro ochranu a výzkum obojživelníků a plazů, Praha

A ZASE TA ŽELVA BAHENNÍ 
ANEB NOVINKY ČESKÉHO SNAŽENÍ

Korytnačka močiarna (Emys orbicularis) je
historicky doložená z mnohých lokalít južného
Slovenska, pričom väčšina nálezov pochádza
z juhovýchodu krajiny. ZVýchodoslovenskej ní-
žiny je dobre známa predovšetkým lokalita
Tajba, ktorá bola za posledné desaťročia pova-
žovaná za kľúčovú reprodukčnú lokalitu na Slo-

vensku. Recentné údaje o rozšírení korytnačky
močiarnej na západnom Slovensku sú pomerne
zriedkavé, no v posledných rokoch pribúdajú.
V prednáške boli prezentované pozorovania
korytnačiek na západnom Slovensku a bol opí-
saný nález dnes jedinej známej reprodukčnej
lokality tohto plaza na západe krajiny.

DANIEL JABLONSKI1, PETER HAVAŠ, JÁN KAUTMAN, JOZEF LENGYEL, 
FRIDRICH SZALAY, PETER MIKULÍČEK1

1Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

KORYTNAČKA MOČIARNA NA JUHOZÁPADNOM 
SLOVENSKU: NÁVRAT STRATENÉHO PLAZA?

lze odeslat do databáze výskytu druhů spravo-
vané Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR,

kde jsou data využita především za účelem
ochrany přírody.
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Ropucha zelená (Bufotes viridis) je dnes
obojživelníkem vyskytujícím se převážně v ur-
banizovaném prostředí měst a obcí. Tím však je
její početnost a úspěšnost při rozmnožování
často závislá na aktivitách člověka. V rámci vý-
zkumu jsme se zaměřili na uměle vytvořené
loka lity v olomouckých parcích, kde se pravi-
delně ropuchy shlukují a rozmnožují. Prvotní
studie se zabývají jejich početností a využívání
jednotlivých míst pro reprodukci a její úspěš-
ností. Pro analýzu dat jsme využili metodu zpět-
ných odchytů (capture–recapture) s použitím
techniky identifikace podle přirozených skvrn
(pattern maps). Odhad velikosti populace
a míru přežívání jsme stanovili prozatím pro

jednu lokalitu. Pravděpodobnost odchytu na lo-
kalitě byla větší než 80 % a více než 30 % zjiš-
těných jedinců týdně emigrovalo z vodního do
terestrického biotopu. Největší reprodukční ak-
tivita byla zaznamenána na počátku května, což
odpovídá počtu jedinců v jednotlivých odchy-
tových akcích. Celková velikost populace byla
stanovena na 50 jedinců. Mezi srovnáním jed-
notlivých lokalit je patrný významný vliv regu-
lace vodní hladiny (napuštění) na reprodukční
sezonu. Jedním z hlavních cílů celého výzkumu
je proto pomoci nastavit vhodný management
hospodaření na jednotlivých nádržích tak, aby
podporoval (umožňoval) úspěšnou reprodukci
těchto silně ohrožených obojživelníků.

IVETA ADAMCOVÁ, JAN LOSÍK, ZDENĚK MAČÁT
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

DEMOGRAFIE ROPUCHY ZELENÉ (BUFOTES VIRIDIS) 
V URBANIZOVANÉM PROSTŘEDÍ MĚSTA OLOMOUC

Nezbytným podkladem pro pořízení jednot-
livých výstupů z experimentů je správně
a dobře navržená metodika. Mechanismus cho-
vání vztahu predátor–kořist je velmi důležitým
prvkem v life-history daného druhu. Vzorec
chování v konkrétní situaci má zásadní vliv
na fitness kořisti, stejně tak jako pro fitness pre-
dátora. Nejčastěji výzkum probíhá v době roz-
množování jedinců, kdy jsou zvířata dobře
odchytitelná, i s možností získání predačně
naiv ní jedinců a jejich potomků. Laboratorně
vedené experimenty nabízejí řadu možností,
jak manipulovat s průběhem pozorování. Jed-
ním z nich je sledování škály přirozeného
chová ní, následně ovlivněného přítomností

predátora. Náš výzkum se zaměřuje na antipre-
dační strategie u čolka obecného (Lissotriton
vulgaris) a skokana hnědého (Rana tempora-
ria). Dalšími experimenty chceme zjistit vliv
různých druhů predátorů, jak původních, tak
invazivních, na naše obojživelníky. Jak se reakce
budou lišit a) u rozdílných druhů predátorů
(okoun říční, plotice obecná, candát obecný;
sumeček americký, želva nádherná), b) jak se
od sebe budou lišit reakce v olfaktoricko-vizuál -
ním kontaktu a c) jaký bude trend v konzumaci
kořisti a zda se tato reakce liší u jednotlivých
pohlaví. Hlavním bodem prezentace je diskuze
nad touto metodikou.

VENDULA KURDÍKOVÁ
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

ANTIPREDAČNÍ CHOVÁNÍ OBOJŽIVELNÍKŮ V ZÁVISLOSTI
NA TYPU PREDÁTORA: RŮZNÉ PŘÍSTUPY, JEDEN CÍL

PROČ VÝCHODOAFRIČTÍ GEKONČÍCI 
V TERÁRIU HYNOU?

PAVEL KONEČNÝ
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Ostrava

V Africe byly dosud popsány čtyři druhy ge-
končíků (Eublepharidae) – dva druhy rodu He-
mitheconyx a dva rodu Holodactylus. Všechny

čtyři druhy žijí na severní polokouli afrického
kontinentu. Druh Hemitheconyx cudicinctus
se vyskytuje na rozsáhlém areálu západní Afriky
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Mata Atlantica je jedním z nejstarších lesů na
světě. Je to jeden z pěti jihoamerických hot-
spotů biodiverzity. Více než 90 % z tohoto bo-
hatého a unikátního biomu bylo zničeno. Tato
ztráta a obrovská fragmentace lesa vedla k po-
klesu a zániku mnoha populací endemických
druhů rostlin a živočichů. V atlantském lese žije
více než 450 známých druhů obojživelníků,
z nichž 60 % je endemických. Náš výzkum byl
lokalizován uvnitř jednoho z největších lesních
fragmentů atlantského lesa – Serra do Mar,
v okolí chráněné oblasti Serra da Bocaina Na-
tional Park. Cílem této prace bylo identifikovat
biodiverzitu žab ve výše uvedeném prostoru,
odhadnout druhové preference stanovišť a po-
rovnat mapy preferovaných stanovišť tří mode-
lových druhů s mapami k jejich rozšíření
dostupných na IUCN Red List. Naše metodika
se skládá ze dvou částí. Tři line-transekty byly
umístěny ve třech různých částech lesa a nad-
mořských výškách. Tři noční a tři denní prů-
zkumy byly provedeny na každém transektu,
vždy třemi osobami. Druhá část byla neinva-

zivní identifikace druhů na pěti vybraných vod-
ních plochách v oblasti výzkumu. 

Během našeho výzkumu jsme zaznamenali
31 druhů žab a identifikovali 27 z nich, patří-
cích do 8 čeledí – Hylidae (16), Hylodidae (1),
Bufonidae (2), Odontophrynidae (3), Craugas-
toridae (1), Brachycephalidae (3), Leptodacty-
lidae (4), Centrolenidae (1). Žádná z těchto žab
není podle IUCN vedena jako ohrožený druh,
všechny jsou vedeny jako málo dotčený a jeden
s chybějícími daty. Po revizi map rozšíření tří
modelových druhů (Aplastodiscus callipygius,
Cruza Peixoto, 1985, Adenomera marmorata,
Steindachner, 1867, Haddadus binotatus, Spix,
1824) a map jejich preferovaného stanoviště
s použitím distribučních map na IUCN Red List
jsme zjistili, že status ohrožení těchto a pravdě-
podobně i dalších žab je podceňován. Tato
práce potvrzuje, že je nutný výzkum ve větším
měřítku, který by vedl k získání více znalostí
o zdejších obojživelnících, k pochopení jejich
chování a ekologie a skrze tyto znalosti najít
způsoby, jak je chránit.

TOMÁŠ HOLER
Česká zemědělská univerzita v Praze

VLIV ZTRÁTY PŘIROZENÉHO PROSTŘEDÍ 
NA ŽABÍ DIVERZITU V SERRA DO MAR, 

NEJVĚTŠÍM FRAGMENTU ATLANTSKÉHO LESA 
V JIHOVÝCHODNÍ BRAZÍLII

od Senegalu až po Kamerun. Tři zbylé druhy se
„tísní“ v oblasti Afrického rohu. Druh Holodac-
tylus cornii nebyl dosud v teráriu chován, nic-
méně lze předpokládat, že příčiny problémů,
ke kterým by při chovu tohoto gekončíka v za-
jetí mohlo dojít, budou obdobné, jako u dalších
dvou východoafrických druhů Holodactylus
africanus a Hemitheconyx taylori. 

Transport – Přeprava je prvním problematic-
kým bodem. Importovaná zvířata jsou streso-
vaná, mnohdy držená ve velkých skupinách. Ve
snaze dopřát jim dostatek vody, aby netrpěla
žízní, bývají v přepravních boxech kusy mo-
krého molitanu. U jemné kůže holodactylů tak
může dojít k jejímu promočení a následnému
poškození. Pokud se vůbec podaří zvířata pře-
pravit živá, nastupuje další úskalí. Gekončíky je
potřeba rozkrmit. 

Potrava – Všechny tři druhy východoafric-
kých gekončíků se živí převážně termity (vše-

kazy). V zajetí je potřeba gekončíky přivyknout
náhradní potravě. Na rozkrmení se nejlépe
osvědčily larvy zavíječe voskového (Galleria
mellonella), v nouzi také mouční červi – larvy
potemníků. Je zajímavé, že jak H. africanus, tak
H. taylori dávají přednost larvám před cvrčky.
Rozkrmená zvířata jsou zpravidla již ochotná
cvrčky přijímat. 

Podmínky v teráriu –V oblasti Afrického rohu
se během roku střídají dvě období dešťů se
dvěma obdobími sucha. Maximální teploty zde
přesahují 40 °C. Gekončíci se ale přes den
ukrývají pod zemí, kde je teplota daleko nižší.
Pokud tedy nechováme zvířata v teráriu s vyso-
kou vrstvou substrátu a s velkým teplotním gra-
dientem, jsou velké výkyvy teplot nejen
zbytečné, ale přímo škodlivé. Stálá teplota v te-
ráriu 26 °C ± 2 °C je zcela optimální.
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Herpetologická stanice v Hradci Králové rea-
lizuje čtyři základní programy: 1. Záchranné
depo nace, kdy jsou z přírody odloveni obojži-
velníci, plazi, ale i raci a mlži, kterým v přírodě
hrozí reálné nebezpečí, ve stanici jsou umístěni
do venkovních deponačních nádrží, kde jsou
drženi do doby, než se v přírodě odstraní limi-
tující faktor. Pak jsou vráceni na původní nebo
náhradní stanoviště. 2. Posilování slabých po-
pulací pomocí umělých odchovů obojživel-
níků, když je v některé lokalitě určitý druh
vzácný, odlovíme potřebný počet dospělců
a rozmnožíme je v deponačních nádržích. Do-

spělci a odchovy (ještě před metamorfózou)
vypuštíme na původní stanoviště. 3. Didaktický
program, ve stanici máme téměř kompletní
herpetofaunu ČR, kdy pro školy všech stupňů
zajišťujeme přednášky a ukázky našich druhů,
poskytujeme zvířata i na výstavy, praktická cvi-
čení pro univerzity a přebytky z odchovů po-
skytujeme do několika zoo. 4. Detekce a léčení
chytridiomykózy, mapujeme výskyt tohoto one-
mocnění v ČR, provádíme výzkum promoře-
nosti určitých lokalit na zakoupeném mobilním
přístroji GENIE II. léčíme jedince nemocné
chytridiomykózou.

ROMAN ROZÍNEK
NaturaServis, s.r.o., Říčanova 66, 503 01 Hradec Králové

CHOVY A PROGRAMY V HERPETOLOGICKÉ STANICI 
NATURASERVIS, S.R.O.

V rámci přednášky zmíním nejzajímavější pří-
spěvky, které zazněly na evropském herpetolo-
gickém kongresu, od vlivu různého osvětlení

pro obojživelníky, přes eliminaci invazivních
organismů, odchov zmijí rákošských až po zají-
mavosti ze života mloků v severním Španělsku.

ANTONÍN KRÁSA
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

ZAJÍMAVOSTI Z HERPETOLOGICKÉHO KONGRESU 
VE WROCLAWI 2015

Mortalita obojživelníků na silnicích je trva-
lým problémem, ačkoli se místy podařilo po -
stavit trvalé zábrany nebo jsou obojživelníci
přes silnice přenášeni. AOPK ČR spravuje da-
tabázi těchto úseků, aby bylo zřejmé, kde úseky

leží, jaký je jejich stav, jaké druhy tam migrují,
případně jaká je mortalita. Cílem je ale dosáh-
nout toho, aby se na nejproblematičtějších úse-
cích postupně situace vyřešila a pozornost
bylo možné věnovat dalším problémům.

ANTONÍN KRÁSA
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

SNIŽOVÁNÍ MORTALITY OBOJŽIVELNÍKŮ NA SILNICÍCH

CHYTRIDIOMYKÓZA – NOVINKY, TESTOVÁNÍ, VÝSLEDKY

ROMAN ROZÍNEK
NaturaServis, s.r.o., Říčanova 66, 503 01 Hradec Králové

Provedli jsme testování na chytridiomykózu
na několika lokalitách v ČR. Výsledky jsou od-
lišné na lokalitách i v průběhu ročního období.
Některé druhy jsou náchylné, u jiných nebyla
nemoc detekována. Jak provádět stěry v pří-

rodě, jak vzorky vyšetřovat, vyhodnocovat a jak
pracovat s nemocnými zvířaty? Lze nemocná
zvířata vyléčit bez laboratoře a kolik stojí vyše-
tření jednoho živočicha?



Ropucha krátkonohá (Epidalea calamita)
patří v poslední době mezi nejohroženější a mi-
zející druhy v České republice. Vyskytuje se
pouze v několika oblastech v Čechách, a to
navíc ostrůvkovitě. Původně obývala písčité ob-
lasti podél řek. Po zregulování toků především
menší pískovny, ve kterých se rozmnožovala
v mělkých nezarostlých tůních a kalužích. Sou-
časné hluboké nádrže v pískovnách jí nevyho-
vují. Využívala i kaluže na chmelnicích a na
polích s okopaninami. Obilná a jiná pole s hus-

tým porostem jsou pro tento druh neprostup-
nou bariérou. Zachování ropuchy krátkonohé
jako součásti fauny ČR se neobejde bez pomoci
v podobě vytváření mělkých menších nádrží
v pískovnách, lomech a podobných bezlesých
stanovištích. I proto byla vybrána mezi několik
druhů, pro které bude realizován záchranný
program. Úspěch programu bude záviset i na
pochopení a vstřícnosti ze strany majitelů pís-
koven, dolů, lomů, tankodromů, odkališť a po-
dobných pozemků.

MIZEJÍCÍ NEJOHROŽENĚJŠÍ ČESKÁ ŽÁBA

MARTIN ŠANDERA
Polabské muzeum, Palackého 68, 290 55 Poděbrady; 

HERPETA – Česká asociace pro ochranu a výzkum obojživelníků a plazů, Praha
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ČERVENÝ SEZNAM OBOJŽIVELNÍKŮ A PLAZŮ 
ČESKÉ REPUBLIKY

Červený seznam obojživelníků a plazů byl vy-
tvořen podle kritérií IUCN na základě publiko-
vaných údajů a především údajů z Nálezové
databáze ochrany přírody. Celkem bylo hodno-
ceno 21 druhů obojživelníků a 12 druhů plazů.
Do červeného seznamu byly zařazeny všechny
původní druhy prokázané na území ČR od 19.
století. Na rozdíl od jiných skupin obratlovců
nemusely být pro obojživelníky ani plazy pro-
zatím použity první dvě kategorie ohroženosti
IUCN, tj. EX (vyhynulý nebo vyhubený) a EW
(vyhynulý nebo vyhubený ve volné přírodě).
U 6 druhů obojživelníků (ropuchy krátkonohé,
ropuchy zelené, ropuchy obecné, čolka hor-
ského, čolka obecného a skokana hnědého)
a tří druhů plazů (ještěrky obecné, užovky
obojkové a slepýše křehkého) byla kategorie
zvýšena, u jednoho druhu obojživelníka (čolka
dravého) a dvou druhů plazů (užovky stro-
mové a ještěrky zelené) byla kategorie snížena.
Od posledního vydání Červeného seznamu
v roce 2003 se druhové spektrum plazů roz-
rostlo o jeden nový druh, slepýše východního.
V případě želvy bahenní nebyl zbytkový výskyt

původní populace dosud jednoznačně po-
tvrzen. Naopak se hojně ve volné přírodě roz-
šířil nepůvodní severoamerický druh – želva
nádherná. Nově zjištěným faktorem, který by
mohl v budoucnu negativně působit na popu-
lace obojživelníků, je vážné onemocnění –
chytridiomykóza, způsobovaná chytridiemi Ba-
trachochytrium dendrobatidis a B. salaman-
drivorans. Výskyt prvně jmenovaného druhu
je u nás ve volné přírodě monitorován od roku
2008. Přestože byla přítomnost tohoto pato-
gena doložena nejméně u 9 druhů obojživel-
níků na většině testovaných lokalit, úmrtí
jedinců spojená s touto nemocí jsou ojedinělá.
Větší riziko pro naše obojživelníky však před-
stavuje plíseň B. salamandrivorans, napadající
ocasaté obojživelníky mírného klimatu a půso-
bící masové úhyny evropských mloků ve volné
přírodě. 

Výsledky poukazují na fakt, že 71 % druhů
obojživelníků a 67 % plazů v ČR je zařazeno do
tří nejvyšších kategorií ohroženosti, což po-
tvrzuje, že obojživelníci a plazi patří mezi nej-
ohroženější skupiny naší fauny.

LENKA JEŘÁBKOVÁ1, ANTONÍN KRÁSA1, VÍT ZAVADIL2, 
BLANKA MIKÁTOVÁ3, ROMAN ROZÍNEK4

1Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 
148 00 Praha 11 – Chodov;

2ENKI, o. p. s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň;
3Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Východní Čechy, 

Jiráskova 1665, 530 02 Pardubice;
4NaturaServis s. r. o., Říčařova 66, 503 01 Hradec Králové
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Příprava záchranného programu pro ropu-
chu krátkonohou: Projekt probíhající od ledna
2015 do dubna 2017 spadá do okruhu příprava
nového záchranného programu. Podstatným zá-
kladem byl terénní průzkum současných i his-
torických lokalit druhu na území ČR s cílem

ověření výskytu, odhadu početního stavu po-
pulací a získání údajů o charakteristikách loka-
lit. Součástí textu záchranného programu bude
i návrh konkrétních managementových opa-
tření. Více informací o projektu lze najít na
www.herpeta.cz.

EKOLOGIE A VELIKOST POPULACE UŽOVKY STROMOVÉ
(ZAMENIS LONGISSIMUS LAURENTI, 1768) 

V KATASTRU OBCE SIDONIE (VLÁRSKÝ PRŮSMYK, 
CHKO BÍLÉ KARPATY)

PETR PAPEŽÍK, MILAN VESELÝ
Katedra zoologie a ornitologická laboratoř PřF, Univerzita Palackého v Olomouci

Cílem výzkumu bylo získání poznatků o eko-
logii a velikosti populace užovky stromové
(Zame nis longissimus) v okolí obce Sidonie
(CHKO Bílé Karpaty). Terénní část výzkumu
probíhala ve Vlárském průsmyku v letech
2011–2015 na třech lokalitách. Celkem bylo po
dobu výzkumu odchyceno 76 jedinců užovky
stromové, z čehož bylo 12 zpětných odchytů –
reodchytů. U každého odchyceného jedince
byly zaznamenány datum, čas a místo odchytu,
celková délka těla, hmotnost, pohlaví, teplota
vzduchu v místě odchytu a zastínění místa od-
chytu. Nově odchycení jedinci byli nezaměni-
telně označeni. Ze získaných dat vyplývá, že
větších rozměrů a vyšších hmotností dosahují

samci. Vrchol aktivity dospělých jedinců spadá
do května, mláďata jsou pak nejvíce aktivní
v září. Pomocí CMR metod byla odhadnuta po-
četnost populace na 127 jedinců metodou
Schnabelové, resp. 191 jedinců programem
MARK. Byla stanovena odpověď jedinců na jed-
notlivé faktory prostředí, přičemž se jako sig-
nifikantní ukázal den v roce, teplota a zastínění
místa odchytu. Prokázána byla vysoká věrnost
stanovišti a negativní vliv sukcese na početnost
užovky stromové na lokalitě lom pod přírodní
památkou Okrouhlá. 

Výzkum by měl sloužit jako podklad pro další
aplikaci ochranných opatření pro druh v rámci
CHKO Bílé Karpaty.

VARANOVEC BORNEJSKÝ – BIOLOGIE, CHOV A ODCHOV
A SITUACE V JEHO OCHRANĚ

IVAN VERGNER1, TSUYOSHI SHIRAWA2

1Zbýšov 33, 28565 Zbýšov v Čechách; 
2director of iZoo; 406-2 Hama, Kawazu-cho, Kamo-gun, Shizuoka Prefekture, 

431-0513 Japan

Varanovec bornejský (Lanthanotus bor-
neensis) patří k nejvzácnějším a teprve v po-
sledních letech blíže poznaným ještěrům celé
planety Země. Od popisu (Steindachner 1878)
do roku 2014 jeho biologie nebyla prakticky

vůbec známá. Přednáška zahrnuje historii jeho
objevení, léta jeho pomalého postupného po-
znávání, výsledky jeho úspěšného chovu a roz-
množování v letech 2013–2017 a problematiku
ochrany tohoto vzácného druhu.

Původní herpetofaunu Madeirského sou -
ostroví reprezentují mořské želvy, endemický
druh ještěrky Teira dugesii a gekon Tarentola

bischoffi z Ilhas Selvagens. Nejméně čtyři další
druhy byly do přírody úspěšně vysazeny nebo
zavlečeny a přežívají volně (Hemidactylus

POZOROVÁNÍ HERPETOFAUNY NA MADEIŘE 2015–2016

VLADIMÍR VRABEC
Katedra zoologie a rybářství, FAPPZ Česká zemědělská univerzita, Praha
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CO MŮŽE ZA ROZPOZNÁVÁNÍ POHLAVÍ CHAMELEONŮ?
HORMONÁLNÍ KONTROLA SAMČÍHO SOCIÁLNÍHO 

CHOVÁNÍ A ZBARVENÍ U CHAMELEONA JEMENSKÉHO

CO SE DĚJE V EU OHLEDNĚ PATOGENU OCASATÝCH 
BATRACHOCHYTRIUM SALAMANDRIVORANS

CONSERVATION EFFORTS FOR THE CROATIA'S 
SMALLEST LIZARD – THE SNAKE-EYED SKINK

VOJTECH BALÁŽ
Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

ANNA BAUEROVÁ, LUKÁŠ KUBIČKA, LUKÁŠ KRATOCHVÍL
Katedra ekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha

SENKA BAŠKIERA
Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University, Brno

Parazitická chytridiomyceta Batrachochy-
trium salamandrivorans (Bsal) byla popsána
u kolabující populace mloka skvrnitého v Ni-
zozemsku v roce 2013. Následně se ukázalo, že
v Evropě se ve volné přírodě vyskytuje v hra-
niční oblasti Belgie, Nizozemsku a Německa
a příležitostně se objevuje u obojživelníků
v chovech také v dalších zemích Evropské
unie. V ČR dosud nebyla zaznamenána. Celá
řada evropských druhů ocasatých je citlivá k in-
fekci Bsal a následné onemocnění je pro ně
smrtelné. Oblast přirozeného výskytu Bsal je ve
východní Asii, kde se u místních druhů vysky-
tuje relativně běžně a bez příznaků nemoci. 

Výzkum Bsal je velmi intenzivní a nové po-
znatky o její biologii, rozšíření, dopadu na hos-
titelské druhy a možných postupech jak omezit

její šíření a dopad na evropské druhy jsou prů-
běžně publikovány a často mění předchozí
předpoklady. 

V únoru 2018 vydala Evropská komise pro-
váděcí nařízení, které reaguje na Bsal u obcho-
dovaných druhů ocasatých. Očekává se, že
v nejbližší době dojde k legislativním změnám,
které budou řešit problematiku šíření Bsal ve
volné přírodě a budou přímo ovlivňovat poža-
davky na bezpečnostní pravidla při výzkumu
a ochranářských opatřeních v biotopech oca-
satých obojživelníků. Do té doby je důležité do-
držovat obecná pravidla bezpečné manipulace
s obojživelníky, desinfikovat nářadí, zamezovat
nepřirozeným přesunům jedinců mezi lokali-
tami a obdobně snižovat šance na zavlečení/ší-
ření nákazy v přírodě.

Šupinatí plazi jsou velmi diverzifikovaná sku-
pina, co se sexuálního dimorfismu týká. Ex-
prese některých samčích znaků, jako je

agresivita a sexuální chování, je často pod pří-
mým vlivem testosteronu. Naším hlavním cílem
bylo otestovat vliv testosteronu na jednotlivé

Croatian populations of the snake-eyed
skink, Ablepharus kitaibelii Bibron & Bory,
1833, are known only from two isolated locali-
ties, Papuk Mountain and Ilok. The ecology of
Papuk population has been intensively studied
during last 10 years to obtain information for

its effective conservation management. The
current conservation efforts aim to reduce the
impact of factors which negatively affect skink
population dynamics and push this population
towards extinction risk.

mabo uia, Pelophylax perezi, Ramphotyphlops
braminus, Tarentola mauritanica), další
druhy zde byly vysazovány neúspěšně nebo jde
pouze o ojedinělé záchyty (Agama agama,

Hyla meridionalis, Chamaeleo chamaeleon,
Pantherophis guttatus, Rhinechis scalaris)
a zbylé údaje o výskytu jsou považovány za
mylné (Gallotia galloti, Chalcides viridanus).
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GENOTYPING-IN-THOUSANDS BY SEQUENCING (GT-SEQ):
A TOOL FOR STUDYING VARIABILITY OF MEIOTIC GENES

IN EUROPEAN WATER FROGS

MARIE DOLEŽÁLKOVÁ-KAŠTÁNKOVÁ1,2, M. DOLEŽALOVÁ2, 
L. CHOLEVA1, J. PLÖTNER2

1Laboratory of Fish Genetics, Institute of Animal Physiology and Genetics, AS CR, v. v. i.,
Libechov 277 21, Czech Republic; 

2Museum für Naturkunde, Leibniz-Institut für Evolutions und Biodiversitätsforschung,
Invalidenstraße 43, 10115 Berlin, Deutschland

prvky samčích sociálních projevů včetně zbar-
vení u chameleona jemenského. Tento druh se
vyznačuje extrémními projevy pohlavního di-
morfismu v těchto znacích, avšak jejich souvi-
slost s hladinami gonadálních hormonů dosud
nebyla u chameleonů studována. Pro tyto účely
jsme experimentálně zvýšili hladiny testoste-
ronu skupině samic a kastrovaných samců
a porovnali jejich sociální chování a zbarvení
s kastrovanými samci a kontrolními samci
a sami cemi. Zároveň nás zajímalo, jak budou
manipulovaní jedinci kontrolními samci rozpo-
znáváni. Všichni jedinci se zvýšenými hladinami
testosteronu (včetně samic) vykazovali typické

samčí chování i zbarvení, zatímco u kastrátů
tyto projevy zcela vymizely. Je tedy evidentní,
že tyto znaky jsou řízeny samčími gonadálními
hormony. Výsledky experimentu ukazují na
důle žitou roli testosteronu v maskulinizaci
typic kého samčího chování i zbarvení a doku-
mentují, že u samic chameleonů stále přetrvá-
vají vývojové dráhy umožňující expresi typicky
samčích znaků. K rozpoznání sexuálního part-
nera však samcům chameleonů nestačí po-
hlavně specifické zbarvení nebo chování – ti
se paří s každým pasivním jedincem, nezávisle
na jeho pohlaví. Toto překvapivé zjištění
chceme dále testovat.

The Western Palearctic water frog complex
comprises genetically distinct, but morpholo-
gically very similar species and hybrid forms
with different reproductive modes. Because of
insufficient pre- and postzygotic anti-hybridiza-
tion mechanisms, all western Palearctic water
frog species can mate with each other and pro-
duce more or less fertile hybrids. Crosses
betwe en sexually reproducing Pelophylax les-
sonae and P.ridibundus give rise to the hybrid
form P.esculentuswhich reproduces via hybri-
dogenesis, i.e. one parental genome is exclu ded
from the germ line prior to meiosis. Thus, ha-
ploid gametes of P. esculentus contain almost
only one unrecombined parental genome, i.e.
a complete set of either lessonae or ridibun-
dus chromosomes. We are mainly interested in

the question whether there exist genetic diffe-
rences between hybridogenetic hybrids from
different population systems. For this purpose,
we selected protein-coding genes known to be
important for gametogenesis including meio-
sis. Using GT-seq Ilumina sequencing we analy-
zed several hundreds of water frogs from
different populations and generated thousands
of amplicons of selected markers containing
polymorphic species-specific sites. Using bioin-
formatic methods we will analyze whether
there exist a link between specific allele com-
binations and the inheritance patterns in diffe-
rent population systems.

Research was supported by a mobility project of the
Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech
Republic C2.02.2.6910.010.0116-02710008502.

NÁRODNÍ PARK YASUNI, EKVÁDOR: „HOTSPOT“ 
DRUHOVÉ ROZMANITOSTI OBOJŽIVELNÍKŮ A PLAZŮ

LUMÍR GVOŽDÍK
Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno

Výsledky krátkodobé terénní exkurze do
místa, které se vyznačuje jednou z nejvyšších

druhových rozmanitostí herpetofauny na světě.
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Mitochondriální DNA se běžně používá jako
marker pro zjišťování evoluční historie druhů,
včetně odhalování a popisů pro vědu nových
druhů. Studovali jsme afroskokana Phryno -
batrachus auritus, který pravděpodobně před-
stavuje druhový komplex, žijícího v listovém
opadu nížinných deštných pralesů střední
Afriky s cílem zjistit jeho evoluční historii jako
základ pro taxonomickou revizi. Analýzou mito -
chondriální DNA jsme zjistili sedm geograficky
vymezených hlavních evolučních linií: 1) a 2)
dvě hlavní linie vyskytující se sympatricky
v centrální části Konžské pánve jižně od řeky
Kongo; 3) severní a východní část povodí
Konga; 4) severozápadní Konžská pánev a se-
verní Gabon; 5) pobřežní lesy Cross-Sanaga-Bio -
ko; 6) pobřežní část Gabonu; 7) jižní Gabon až
jihozápadní Konžská pánev. Analýza mitochon-
driálního genu 16S rRNA ukázala v rámci tě-

chto sedmi hlavních linií až 17 populací s ge-
netickými vzdálenostmi dosahujícími nebo pře-
sahujícími 3 %, což je běžně doporučovaný
práh pro vymezení druhů u žab. Na druhou
stranu genomové skeny, tj. jaderná DNA, podle
analýzy single nucleotide polymorphism (SNP)
dat tuto populační strukturu podporují pouze
částečně a zdaleka neodhalily tolik odlišných
populací. Dokonce jedna z hlavních mitochon-
driálních linií z jižního Gabonu až jihozápadní
Konžské pánve se ukázala být panmiktická
s populacemi ze severozápadní Konžské pánve.
To ukazuje na výrazně nižší počet druhů v tomto
druhovém komplexu, než by bylo stanoveno
jen na základě mitochondriální DNA. Tento pří-
klad ukazuje, že analýza variability jaderné DNA
v dostatečném množství lokusů je důležitá pro
objektivní zhodnocení taxonomie.

Výzkum byl podpořen grantem GAČR 15-13415Y.

MATEJ DOLINAY1,2, VÁCLAV GVOŽDÍK1,3, D. M. PORTIK4, 
Z. T. NAGY5,6, E. GREENBAUM7, J. KIELGAST8, B. G. BADJEDJEA9, 

D. C. BLACKBURN10, B. M. ZIMKUS11, M.-O. RÖDEL6, M. F. BAREJ6,
A.-G. ZASSI-BOULOU12, R. C. BELL13, A. D. LEACHÉ14

1Ústav biologie obratlovců, Akademie věd ČR, Brno; 2Ústav botaniky a zoologie, 
Masarykova universita, Brno; 3Zoologické oddělení, Národní muzeum, Praha; 4University
of Texas at Arlington, Arlington, USA; 5Joint Experimental Molecular Unit, Royal Belgian

Institute of Natural Sciences, Brussels, Belgium; 6Museum für Naturkunde Berlin, 
Leibniz Institute for Evolution and Biodiversity Science, Berlin, Germany; 7Department of

Biological Sciences, University of Texas at El Paso, El Paso, USA; 
8Department of Biology, Copenhagen University, Copenhagen, Denmark; 9Department of
Ecology and Aquatic Biodiversity Resources, Biodiversity Monitoring Centre, University

of Kisangani, Kisangani, Democratic Republic of the Congo; 10Florida Museum of Natural
History, University of Florida, Gainesville, USA; 11Museum of Comparative Zoology, 

Harvard University, Cambridge, USA; 12National Research Institute of Exact and Natural
Sciences, Brazzaville, Republic of the Congo; 13Department of Vertebrate Zoology, 
National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington, USA; 

14Department of Biology & Burke Museum of Natural History and Culture, 
University of Washington, Seattle, USA

MORFOLOGICKÁ PLASTICITA LAREV ČOLKŮ: PŘÍMÝ 
NEBO NEPŘÍMÝ VLIV PREDAČNÍCH PODNĚTŮ?

LUMÍR GVOŽDÍK
Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno

Empirický test modelu přímého nebo nepří-
mého vlivu predačních podnětů na morfologic-

kou plasticitu kořisti na příkladu larev čolka
horského.

GENOMICKÝ PŘÍSTUP STUDIA EVOLUČNÍ HISTORIE
AFROSKOKANA PHRYNOBATRACHUS AURITUS

VE SROVNÁNÍ SE SIGNÁLEM MITOCHONDRIÁLNÍ DNA
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Slepýši (Anguis) představují beznohé ještěry
z čeledi Anguidae rozšířené v západním Pale-
arktu, zejména v Evropě. V současnosti je
známo pět druhů se značně parapatrickým roz-
šířením, jejichž současné areály vytvářejí čtyři
sekundární kontaktní zóny. 

Dva druhy jsou široce rozšířené převážně
v západní (A. fragilis) a východní (A. colchica)
Evropě. Na styku jejich areálů rozšíření se
táhne sekundární kontaktní zóna, která vede od
Pobaltí přes střední Evropu až na severo -
východní Balkán. Ta představuje jedinečnou,
více než 2 000 km dlouhou přírodní laboratoř
ideální ke studiu mikroevolučních procesů,

které formují bariéry udržující divergenci mezi
dvěma druhy s probíhajícím tokem genů.
V rámci začínajícího projektu budeme studovat
tento modelový systém v oblasti střední Evropy
a severního Balkánu. Cílem bude zjistit varia-
bilitu a rozsah toku genů na genomové škále
a testovat asociaci mezi variabilitou genomu
a faktorů vnějšího prostředí. To nám umožní
zhodnotit, zda dva studované druhy slepýšů
reagují na faktory vnějšího prostředí podobně,
anebo odlišně, a pochopit, v jaké míře se v kon-
taktní zóně uplatňuje exogenní vs. endogenní
selekce.

Výzkum je podpořen grantem GAČR 18-24544S.

Straty vody výparom sú významnou ekofyzio-
logickou vlastnosťou živočíchov vplývajúcou
na schopnosť osídľovať rôzne typy prostredia.
Terestrické druhy šupinatých plazov žijú často
v prostredí s obmedzenou dostupnosťou vody,
a preto je pre ne hospodárenie s vodou zá-
sadné. K najväčším stratám vody u tejto sku-
piny dochádza vyparovaním z povrchu tela
a dýchaním. Z tohto dôvodu môžu straty vody
výparom u plazov ovplyvňovať okrem podmie-
nok prostredia predovšetkým veľkosť tela,
rýchlosť energetického metabolizmu a morfo-
lógia šupín pokrývajúcich telo. 

V našom výskume sme sa preto zamerali na
skúmanie vzťahov medzi stratami vody výpa-
rom a faktormi, ktoré ich ovplyvňujú. Realizo-
vali sme to na 18 druhoch gekónov čeľade

Eublepharidae s rozmanitou veľkosťou tela a ži-
júcich v rôznych habitatoch. Straty vody výpa-
rom a rýchlosť štandardného metabolizmu sme
merali pomocou prietokovej respirometrie.
Predbežné výsledky ukazujú, že u tropických
druhov je výpar najvyšší a u druhov žijúcich
v púštnych oblastiach dosahuje najnižšie hod-
noty. To naznačuje, že najvýraznejší vplyv na
straty vody výparom majú podmienky prostre-
dia, kde jednotlivé druhy žijú. Miera strát vody
výparom u gekónov čeľade Eublepharidae sa
zdá byť preto výrazne adaptívna. 

Ďalší výskum by mal odhaliť, do akej miery
sú pozorované rozdiely medzi skúmanými
druhmi evolučne konzervatívne a v akom
smere sa menili počas evolúcie predmetnej
skupiny.

SLEPÝŠI – NOVÝ PLAZÍ MODEL VE VÝZKUMU 
HYBRIDNÍCH ZÓN

STRATY VODY VÝPAROM U GEKÓNOV 
ČEĽADE EUBLEPHARIDAE

VÁCLAV GVOŽDÍK1,2, S. J. E. BAIRD1, D. JABLONSKI3, D. JANDZÍK3,4,
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MLOCI V PRAZE: ROZŠÍŘENÍ, POČETNOST 
A EKOLOGICKÁ SPECIFIKA

CITES, AKTUÁLNÍ SEZNAM DRUHŮ TŘÍD AMPHIBIA
A REPTILIA, VÝVOJ A STAV ÚMLUVY, CITES A CHOVY

PREDIKTIVNÍ MODEL ROZŠÍŘENÍ JEŠTĚRKY ZELENÉ 
NA ÚZEMÍ ČR

TOMÁŠ HOLER, MILIČ SOLSKÝ, JIŘÍ VOJAR
Katedra ekologie, Fakulta životního prostředí ČZU v Praze

I přes své nezaměnitelné výrazné zbarvení
uniká mlok skvrnitý (Salamandra salaman -
dra), díky skrytému způsobu života, často po-
zornosti. V České republice je jeho výskyt
víceméně plošný, vyhýbá se odlesněným níži-
nám a dále vysokým horám. Rovněž výskyt v ur-
banizovaném prostředí není běžný. V rámci
příspěvku je představen aktuální výskyt mloka
v Praze a v nejbližším okolí hlavního města (asi
10 lokalit). Na dvou vybraných lokalitách byl
proveden odhad velikosti populací na základě
CMR metod. Zajímavostí jsou specifika týkající

se chování dlouhodobě sledovaných populací,
jako např. nález přezimujících larev a zejména
pak celoroční aktivita mloků. Bylo zjištěno, že
na jedné lokalitě jsou mloci aktivní (tj. nalézáni
na povrchu) i v průběhu zimy při teplotách
nad 5 °C. Pražské populace mloka skvrnitého
jsou velmi zranitelné nejen antropogenním
tlake m na jejich lokality (výstavba, rušení, kon-
taminace), ale potenciálně i zavlečením pato-
genu Batrachochytrium salamandrivorans
z chovů obojživelníků, vůči němuž jsou zcela
bezbranní.

Ještěrka zelená (Lacerta viridis) je v České
republice registrována jako kriticky ohrožená
a ohrožená v závislosti na jednotlivých legisla-
tivních předpisech. Populace v oblasti Čech se
nacházejí za severní hranicí souvislého areálu
druhu a jsou vázány na velmi specifická stano-
viště. Na základě celostátní databáze Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR jsme vytvořili
prediktivní model a určili klíčové faktory ovliv-
ňující distribuci druhu. Nejvýznamnějšími fak-

tory byly: roční srážky, sklon terénu, průměrná
teplota nejteplejšího čtvrtletí a srážky v nej-
chladnějším čtvrtletí. Model je dobře kompati-
bilní s publikovanými údaji a je použitelný jak
v teorii, tak v praxi ochrany druhů – např. sou-
středění faunistického výzkumu na určité ob-
lasti, kritickou analýzu kontroverzních zpráv
o přítomnosti a jako jeden ze vstupních údajů
pro management druhů formou repatriace
a případné reintrodukce.

Legislativně administrativní vývoj CITES je
v posledních letech podrobován změnám se
snahou reagovat na ekonomický a obchodní
vývoj globalizujícího se světa. Tyto změny jsou
však zaměřovány nikoli na ochranu vybraných
taxonů či jednotlivých druhů, které jsou hro-

madně a stále intenzivněji loveny za obchod-
ními účely, ale na druhy, o které je chovatelský
zájem. Tím však účinnost celé úmluvy klesá.
V periodách 1,5 roku se aktualizují seznamy
druhů, které jsou stále obsáhlejší, obchod zej-
ména s živočichy nebo chráněným dřevem je

JAN CHMELAŘ1, P. CIVIŠ2, L. JEŘÁBKOVÁ3, D. FISCHER4, 
D. FRYNTA1, I. REHÁK5

1Přírodovědecká fakulta UK v Praze, katedra zoologie, Praha; 
2Česká zemědělská univarzita v Praze, katedra Ekologie, Praha; 

3Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha; 
4Hornické muzeum Příbram; 

5Zoologická zahrada hl. m. Prahy, Praha
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EVOLUČNÍ HISTORIE DVOU RODŮ ČELEDI ANGUIDAE
V ZÁPADNÍM PALEARKTU

Fylogeneticky a ekologicky blízké druhy rost -
lin a živočichů mohou vykazovat výrazně odliš-
nou genetickou diverzitu. V naší práci jsme se
zaměřili na porovnání genetické diverzity
a evoluční historie rodu Anguis a jeho fyloge-
neticky nejpříbuznějšího rodu Pseudopus za-
hrnujícího jen jeden druh P. apodus (blavor
žlutý). Zatímco rod Anguis najdeme od Pyre-
nejského poloostrova po severní Írán, P. apo-
dus je rozšířen od Istrie až po Kazachstán. Na
tomto území druhy obou rodů obývají biotopy
nížin až hor. Data na základě mitochondriální
i jaderné DNA ukázala, že zatímco rod Anguis
je značně fylogeneticky strukturován (pět
druhů s genetickou distancí kolem 8 %, jejichž
vnitrodruhová variabilita je pravděpodobně
ovlivněna topografií terénu), P.apodus tvoří jen

tři linie s maximální genetickou distancí kolem
4 %. Dvě geograficky nejrozsáhlejší linie kore-
spondují se zavedenou vnitrodruhovou
taxono mií a jsou rozšířeny na Balkáně a zá-
padní/severní Anatólii a na Krymu, v Trans -
kavkazské oblasti a ve střední Asii. Třetí
fylogeneticky divergovaná linie byla deteko-
vána v Levantě. V kontrastu s rodem Anguis
také demografické testy u blavora ukázaly, že
dvě hlavní linie neprošly náhlou populační ex-
panzí a jejich areály nebyly zřejmě tak výrazně
ovlivněny historickými klimatickými změnami.
Relativně nízká genetická strukturovanost
a rozsáhlá geografická distribuce blavora může
souviset s migrační schopností, oviparií a eko-
logickou plasticitou druhu.

však objemnější. Nadměrný lov druhů, které
nejsou na těchto seznamech, se velmi výrazně
podílí na populacích úmluvou vázaných. V pří-
padě tříd Amphibia i Reptilia došlo k dalším
rozšířením na posledním platném seznamu. Je

však otázkou, zda toto rozšiřování povede
k omezení obchodu tak, aby se účinnost celé
úmluvy pozitivně projevila v jejich ochraně
a především stavu.

DANIEL JABLONSKI1, DAVID JANDZÍK1,2, PETER MIKULÍČEK1, 
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3Národní muzeum, zoologické oddělení, Praha; 
4Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno

NOVÁ LOKALITA UŽOVKY STROMOVÉ V POVLTAVÍ

ANTONÍN KRÁSA
AOPK ČR, RP Jižní Morava, Správa CHKO Moravský kras

Užovka stromová (Zamenis longissimus)
patří k našim nejvzácnějším plazům, a proto
pro ni byl v roce 2008 schválen záchranný pro-
gram a věnuje se jí velká pozornost. Zároveň
v posledních letech probíhá mapování výskytu
řady organismů pomocí webu biolib.cz, díky
němuž jsme se dozvěděli o několika nálezech
užovky stromové z Povltaví. Tyto nálezy byly
doplněny fotografií, díky čemuž bylo jasné, že
nejde o špatné určení. Na podzim roku 2014
jsme se snažili výskyt ověřit v terénu, stejně
jako při několika návštěvách v roce 2015. Ty ne-

byly úspěšné, ale intenzivní průzkum v letech
2016 a 2017 již přinesl řadu nálezů přímo v te-
rénu i dalších dokladů od veřejnosti. To vše při-
spělo k poznání zdejší populace, byť jsou naše
znalosti stále omezené. Relativně nejvíce víme
o areálu, odhad početnosti však není možné
zatím udělat. Na druhou stranu je zřejmé, že je
zdejší populace početná, pravidelně se roz-
množuje a nehrozí ji nějaká velká bezpro-
střední rizika. V rámci příspěvku bych vás rád
seznámil s dosavadními zjištěními.
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TYPE LOCALITY OF HOLODACTYLUS AFRICANUS

PAVEL KONEČNÝ1, A. NISTRI2, P. AUGUSTIN1
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Africký gekončík Holodactylus africanus
byl popsán Oskarem Boettgerem v roce 1893
na základě jediného exempláře z lokality „Ab-
dallah to the north of Webi“. Typový jedinec byl
získán během první expedice vedené princem
Eugeniem Ruspolim do oblasti afrického rohu
v roce 1891, která mířila z Berbery k řece She-
belle (Ruspoli 1892, Milosevich 1895). Protože
místo Abdallah na současných mapách neexis-
tuje, byla provedena rekonstrukce trasy expe-
dice z roku 1891 a studiem dobové literatury
bylo dohledáno, že jméno Abdallah náleželo
kmeni žijícímu v oblasti řeky Shebelle (Rossi
1898). Expedice vyšla z přístavního města Ber-
bera přes Golis Mountains, Oodweyne do

města Warandab, kde dosáhla řeky Fafen a dále
pak pokračovala na jih až k řece Shebelle. Po
překročení řeky Shebelle měla expedice
v plánu dojít až k řece Juba, ale díky nesnázím,
které nastaly, ušla pouze část cesty, aby nako-
nec překročila zpět řeku Shebele poblíž města
Imi, kde se tok řeky stáčí z jihu na východ. Emi-
lio Dal Seno (Rossi 1898) zmiňuje ve svém
cesto pise existenci místa jménem Hemlo, obý-
vaného kmenem Abdallah, právě v této oblasti.
Zpáteční cesta vedla severovýchodním smě-
rem do města Warandab a dále na sever zpět do
Berbery. Výsledkem výzkumu první expedice
Eugenia Ruspoliho je mapa s vyznačením cesty,
kterou expedice v roce 1891 prošla.

Korytnačka Testudo graeca (Testudinidae) je
pomerne bežným druhom herpetofauny rozší-
reným od Maroka po východný Irán. Za jej evo-
lučné centrum je považovaný kaukazský
región, kde sa stretáva niekoľko mitochondriál -
nych línií. Druh sa vyznačuje výraznou morfo-
logickou variabilitou a ekologickou plasticitou.
Vďaka vysokej fenotypovej variabilite vo veľko -
sti, sfarbení a tvare karapaxu bolo v posledných
desaťročiach opísaných vyše 20 taxónov na
úrovni poddruhu, druhu či dokonca samostat-
ného rodu. Použitím markerov mitochondriál-
nej a jadrovej DNA sme zistili, že genetická
variabilita T. graeca je výrazne nižšia ako varia-
bilita morfologická a že vymedzovanie morfo-
logicky odlišných populácií ako samostatných
taxónov je evolučne neopodstatnené. Na Blíz-

kom východe boli identifikované mitochon -
driálne línie, ktoré môžeme hodnotiť ako pod-
druhy T. graeca ibera, T. graeca armeniaca, T.
graeca terrestris,T. graeca buxtoni a T. graeca
zarudnyi. V rámci Blízkeho východu sú T.
graeca ibera a T. graeca armeniaca rozšírené
v kaukazskej oblasti (prvý z nich siaha ďalej až
na Balkán). Testudo graeca terrestris obýva Le-
vantu až východné Turecko. Testudo graeca
buxtoni je rozšírená v západnom a centrálnom
Iráne, kde na ňu nadväzuje T. graeca zarudnyi
siahajúca až do východného Iránu. Podľa demo-
grafických analýz a modelovania SDM sa areál
troch poddruhov rozšírených v Iráne a na Kau-
kaze výrazne nezmenil od najväčšieho glaciál-
neho zaľadnenia (LGM, asi pred 21 tis. rokmi).
Korytnačky neprežívali LGM v geograficky ma-

GENETICKÁ VARIABILITA A HISTORICKÁ DYNAMIKA
AREÁLU KORYTNAČKY TESTUDO GRAECA
(TESTUDINIDAE) NA BLÍZKOM VÝCHODE
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V letech 2012–2014 jsme prováděli herpeto-
logický výzkum národního parku Yanachaga-
Chemillén (NPYC) a chráněné oblasti Pui Pui
Protected Forest (PPPF) ve východních Andách
centrálního Peru. V případě PPPF se jednalo se
o první biologický průzkum daného území.
Během čtyř terénních expedic do zóny
mlžných lesů (2 000 – 3 500 m n. m.) a pásma
puny (3 500 – 4 880 m n. m.) jsme se soustře-
dili na studium lokální druhové diverzity oboj-
živelníků a plazů a na zhodnocení významu
NPYC a PPPF pro ochranu unikátní biodiver-
zity horského lesa a puny centrálního Peru.
V obou sledovaných územích jsme zjistili velmi
vysokou míru lokálního endemismu. Z oblasti
NPYC jsme ve spolupráci s dalšími autory po-
psali tři nové druhy žab z čeledí Bufonidae
(Rhinella yunga) a Craugastoridae (Phryno-

pus badius a Pristimantis boucephalus)
a z oblasti PPPF dalších šest nových druhů žab
čeledi Craugastoridae (Phrynopus inti, Pristi-
mantis ashaninka, P.attenboroughi, P.bouni-
des, P. humboldti, P. puipui). Popisy dalších
nových druhů žab čeledí Bufonidae a Craugas-
toridae a ještěrů čeledi Gymnophthalmidae
jsou v přípravě. V obou zkoumaných oblastech
jsme u lokálních populací žab zaznamenali vý-
skyt patogenu Batrachochytrium dendrobati-
dis. Souhrnné výsledky výzkumu a doporučení
pro zlepšení ochranného režimu NPYC a PPPF
jsme předložili správám daných chráněných
oblastí. Pro potřeby popularizace a lokálního
výzkumu jsme spolu s dalšími autory publiko-
vali stručný barevný přehled žab mlžného lesa
NPYC z řady Rapid Color Guides (Field Mu-
seum Chicago).

Rod Phrynobatrachus v současnosti zahr -
nuje 91 druhů malých až středně velkých žab,
které můžeme nalézt pouze v subsaharské části
Afriky. Jedná se o morfologicky poměrně uni-
formní rod, ale často s vysokou vnitrodruhovou
variabilitou, což komplikuje poznání druhové
diverzity. Významným nástrojem pro pocho-
pení taxonomie rodu jsou proto molekulárně-
genetické metody, které pomáhají odhalit
morfologicky kryptické i pouze přehlížené
druhy. Zaměřili jsme se na druhy tzv. kamerun-
ské radiace, což je monofyletická skupina za-
hrnující v současnosti asi 11 uznávaných

druhů. Fylogenetická analýza všech dostup-
ných a nově získaných molekulárněgenetic-
kých dat z této oblasti odhalila existenci
několika dosud nepopsaných druhů ze severní
části Kamerunských hor. Jde o miniaturní žáby
z pomezí Kamerunu a Nigérie, které byly v mi-
nulosti zaměňovány s juvenilními jedinci vý-
razně většího P. steindachneri, který sám
představuje stále nedořešený druhový kom-
plex. Ten je nyní předmětem detailního morfo-
logického a genomického výzkumu.

Výzkum byl podpořen grantem GAČR 15-13415Y.

lých izolovaných oblastiach (glaciálnych refú-
giach) ako väčšina druhov mierneho pásma, ale
obývali zrejme podobné geografické oblasti

ako dnes. K ich širokému rozšíreniu počas LGM
mohla napomôcť ekologická plasticita a výskyt
stepí na Blízkom východe.

TADEÁŠ NEČAS1,2, M. DOLINAY1,2, B. M. ZIMKUS3, A. SCHMITZ4, 
E. B. FOKAM5, V. GVOŽDÍK1,6

1Ústav biologie obratlovců, AV ČR, Brno; 2Ústav botaniky a zoologie, 
Masarykova univerzita, Brno; 3Museum of Comparative Zoology, Harvard University,

Cambridge, USA; 4Natural History Museum, Geneva, Switzerland; 
5Department of Zoology and Animal Physiology, University of Buea, Buea, Cameroon; 

6Národní muzeum, zoologické oddělení, Praha

VÝSLEDKY HERPETOLOGICKÉHO PRŮZKUMU 
CHRÁNĚNÝCH OBLASTÍ CENTRÁLNÍHO PERU

NOVÉ POZNATKY O AFROSKOKANECH 
(PHRYNOBATRACHUS) KAMERUNSKÉ RADIACE



22 Herpetologické informace, 2017–2018, Vol. 15–16

OPHIDIOMYCES OPHIODIICOLA – PLÍSŇOVÉ 
ONEMOCNĚNÍ ZABÍJEJÍCÍ HADY NEJEN V AMERICE, 

ALE I V EVROPĚ

DIVERZITA A VARIABILITA ŽAB RODU ARTHROLEPTIS
STŘEDNÍ AFRIKY

MICHAL PŘIBYL1, VOJTECH BALÁŽ2

1Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU, Brno; 
2Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Ophidiomyces ophiodiicola je původce
nově se objevujícího SFD (Snake Fungal Di-
sease) onemocnění, které bylo izolováno u 30
druhů hadů v Severní Americe. Dále byl tento
patogen prokázán pomocí PCR u 26 vzorků
z celkem 33 kusů uhynulých těl a 303 exuvií
zkoumaných za tímto účelem ve Velké Británii
a Česku v letech 2010–2016. Přestože ve vět-
šině případů byly kožní léze mírnějšího roz-

sahu, u některých hadů byly vážné a byl jim při-
psán podíl na příčině úmrtí nalezených je-
dinců. Z těchto důvodů mi toto téma přijde
vhodné pro navázání na magisterské studium
na Veterinární a farmaceutické univerzitě
v Brně pod vedením Mgr. Vojtecha Baláže,
Ph.D., který je odborníkem na plísňová one-
mocnění obojživelníků.

Každý pozorovatel nebo lovec má různé zna-
losti a schopnosti. Stejné metody průzkumů,
odchytů a posuzování prováděli pokusně různé
osoby ve stejném terénu a stejný den. Výsledky
se značně liší, což poukazuje na velké rozdíly
a zkreslené údaje v záznamech. Hodnocení
dané lokality bylo u dvou ze čtyř osob zcela ne-
použitelné. Testovány byly i různé metody prů-

zkumů plazů v přehledném a špatně přehled-
ném terénu. Přehledná a mělká tůň bez vege-
tace byla podrobena jen vizuálnímu průzkumu,
namátkovému prolovování, systematickému vy-
chytávání a nakonec vypuštění. Kolik čolků žilo
v tůni? Značně přeceňujeme metody odchytu
a podceňujeme abundanci jedinců.

Žáby rodu Arthroleptis (kvikuňka, čeleď Ar-
throleptidae) představují především menší
druhy terestrických žab subsaharské Afriky. Je-
jich hlavní společnou charakteristikou je přímý
vývoj (bez stadia pulce). Biologie, včetně zá-
kladního poznání taxonomické diverzity těch -
to žab není dosud dostatečně známá. V naší
studii jsme se zaměřili na čtyři taxony, pravdě-
podobně druhové komplexy, vázané na ekosys-
témy deštného lesa střední Afriky. Arthroleptis
poecilonotus je jediným ze zkoumaných ta-

xonů obývající spíše otevřené stanoviště a na-
rušené lesy. Navzdory širokému rozšíření je
jeho genetická variabilita poměrně nízká, po -
ukazující na rychlé šíření v regionu střední
Afriky. Převážně lesní taxony A. adelphus
a A. variabilis vykazují vyšší genetickou diver-
zitu, kdy jsme u každého taxonu zjistili několik
geograficky limitovaných evolučních linií, které
pravděpodobně korespondují s lokací historic-
kých refugií středoafrických deštných lesů.
Čtvrtý, rovněž lesní taxon (A. sylvaticus) je také

METODY PRŮZKUMŮ A ODCHYTŮ

ROMAN ROZÍNEK
NaturaServis, s.r.o., Říčanova 66, 503 01 Hradec Králové

FRANTIŠEK SNÍTILÝ1,2, VÁCLAV GVOŽDÍK1,3

1Ústav biologie obratlovců, AV ČR, Brno; 
2Ústav botaniky a zoologie, Masarykova univerzita, Brno; 

3Národní muzeum, zoologické oddělení, Praha
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Stanovení pravděpodobnosti detekce druhu
(detection probability) by mělo být nedílnou
součástí jak vědeckých studií, kde jsou získá-
vána data o přítomnosti a početnosti volně ži-
jících jedinců, populací nebo druhů, tak
zohledněna v rámci ochranářského monito-
ringu. Zatímco přítomnost konkrétního druhu
na lokalitě lze dokázat, prokázání jeho nepří-
tomnosti může být problematické – pozoro-
vaná absence je buď dána reálnou absencí
druhu či souhrou okolností, které znesnadňují
jeho objevení, resp. způsobují jeho neobjevení.
Pravděpodobnost zjištění druhu na lokalitě je
tak téměř vždy menší než jedna, přičemž může
být ovlivněna řadou faktorů (ekologií druhu,
charakterem lokality, zkušeností pozorovatele

apod.). Cílem příspěvku je stanovení pravděpo-
dobnosti zjištění snůšek modelového druhu,
skokana štíhlého (Rana dalmatina), pro ná-
sledné zhodnocení výsledků jeho monitoringu
na mosteckých výsypkách. Kromě toho jsme
zjišťovali, zda je tato pravděpodobnost ovliv-
něna typem lokality (menší přehledné vodní
plochy vs. rozlehlejší rozmanité nádrže) a zku-
šeností pozorovatele (zkušený vs. zaučený te-
rénní pracovník). Zjištěná pravděpodobnost
byla podle očekávání poměrně vysoká (kolem
90 %), neboť snůšky jsou, na rozdíl od dalších
vývojových stadií, nepohyblivé. Pro monitoring
početnosti tohoto druhu je tak sčítání snůšek
vhodnou metodou s dostatečnou přesností.

PRAVDĚPODOBNOST DETEKCE SNŮŠEK 
SKOKANA ŠTÍHLÉHO (RANA DALMATINA)

HERPETOFAUNA CERRO COCALITO, 
SE DARIÉN, PANAMÁ

V roce 2016 pokračoval herpetologický vý-
zkum biodiverzity na území Panamy. V listo-
padu 2016 byly navštíveny dvě lokality, jedna
v centrální Panamě (lokalita El Gaital, Dpt.
Coclé) a další na jihovýchodním pobřeží u hra-
nice s Kolumbií (lokalita Cerro Cocalito, Dpt.
Darién). Zatímco první lokalita je mimořádná
z hlediska biodiverzity jako jedna z posledních
nedotčených ploch podhorského lesa na karib-
ských svazích Cordillera Central, druhá lokalita

představuje dosud neprozkoumanou část PN
Darién. Kromě již známých druhů herpeto-
fauny jsme v této oblasti objevili několik poten-
ciálně nových druhů pro vědu (Anolis cf.
fuscoauratus, Pristimantis sp., Diasporus sp.,
Bolitoglossa sp.). Dále byl potvrzen recentní
výskyt baziliška Basiliscus galeritus na území
Panamy. Nasbíraný materiál je v současné době
analyzován a připravován k popisu.

reprezentován více evolučními liniemi, které
však jsou hluboce divergované a velmi pravdě-
podobně představují odlišné druhy staršího
evolučního stáří. Výsledky této studie poodha-
lují skrytou diverzitu žab rodu Arthroleptis, při-

spějí k poznání složité taxonomie tohoto rodu,
a zároveň poskytnou informaci interpretovatel-
nou pro lepší pochopení historie ekosystému
deštných lesů střední Afriky. 

Výzkum byl podpořen grantem GAČR 15-13415Y.

MILAN VESELÝ1, ABEL BATISTA2

1Katedra zoologie PřF UP, Olomouc; 
2Universidad Autónoma de Chiriquí, David, Chiriquí, Panamá

MARTIN VOHRALÍK, JIŘÍ VOJAR
Katedra ekologie, Fakulta životního prostředí ČZU v Praze



KRÁTKÉ PŘÍSPĚVKY A ZPRÁVY
Short Notes and Reports

SEMINÁŘ VĚNOVANÝ OCASATÝM OBOJŽIVELNÍKŮM 
SPOJENÝ S VÝSTAVOU V MUZEU MĚSTA DUCHCOVA, 

10. ZÁŘÍ 2016

WORKSHOP: CONNECTING POPULATION GENETICS 
AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY TO ELUCIDATE 

VERTEBRATE SEX EVOLUTION, PRAHA 30. SRPNA 2018

JIŘÍ WOLF
Muzeum města Duchcova, Masarykova 7, 419 01 Duchcov; 

e-mail: muzeum.duchcov@seznam.cz

Od roku 2006 do roku 2016 uspořádalo Mu-
zeum města Duchcova nejprve ve spolupráci
s klubem Caudata, založeným Petrem Zmítkem,
později samostatně celkem pět batrachologic-
kých seminářů zaměřených na ocasaté obojži-
velníky. Pouze z jednoho z nich byl vydán
v roce 2011 sborník příspěvků Urodela duxo-
viensia. Zároveň s těmito setkáními profesionál-
ních i amatérských batrachologů a chovatelů
mloků jsou spojeny v českém prostoru poměr -
ně ojedinělé výstavy ocasatých obojživelníků,
které se pravidelně odehrávají v Poppelově vý-
stavní síni duchcovského muzea a kde je
možno leckdy spatřit jinde v ČR dosud nevy -
stavované druhy. 

V září 2016 např. měli návštěvníci výstavy
zřejmě poprvé na světě možnost vidět díky
kolekci západopalearktických čolků Radka
Sej kory všech devět druhů rodu Triturus (T.

dobrogicus,T. karelini,T. ivanbureschi,T. ana-
tolicus, T. cristatus, T. carnifex, T. macedoni-
cus, T. marmoratus, T. pygmaeus), přičemž
kryptický druh T. anatolicus byl popsán teprve
v roce 2016. Další zajímavostí výstavy byli pam-
loci Hynobius lichenatus, H. leechii, H. quel-
partensis, H. retardatus a Pachyhynobius
shangchengensis nebo představitel nearktic-
kých perennibranchiálních mloků surýn menší
(Siren intermedia nettingi). 

Seminář samotný začal v 9.00 dne 10. září
2016. Po krátkém přivítání účastníků autorem
této zprávy se ujal slova Vít Zavadil, který podal
přehled ocasatých obojživelníků v České re-
publice, naznačil odlišovací znaky jednotlivých
druhů a promítl mapy jejich výskytu. Jiří Mora-
vec seznámil přítomné s připravovaným pro-
jektem samostatného zpracování ocasatých
obojživelníků v rámci knižní řady Fauna ČR

Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Kar-
lovy v Praze uspořádaly 30. srpna 2018 Česká
herpetologická společnost a katedra ekologie
PřF UK workshop Connecting population ge-
netics and developmental biology to elucidate
vertebrate sex evolution.

Z programu semináře:
Nicolas Perrin: Sex determination in com-

mon frogs (Rana temporaria)
Daniel Jeffries: Convergent recruitment of

chromosomes for sex determination via an
unpre cedented rate of turnover in true frogs

Mónica Bullejos: An animal model with three
sex chromosomes: The Xenopus tropicalis
para digm

Amaury Herpin: Connecting genome-wide

approaches and functional genomics for eluci-
dating evolution in motion of sex-determining
systems and genes in fish

Manfred Schartl: Sex determination diversity
in fish

Katie Peichel: Sex chromosome evolution in
stickleback fish

Nicole Valenzuela: Lessons and gaps from
turtles as models to study the ecology and evo-
lution of sex determination

Martina Johnson Pokorná: Cytogenetics and
the evolution of sex chromosomes in reptiles

Michail Rovatsos: Homology versus co-option
in the evolution of sex chromosomes in am-
niotes

Lukáš Kratochvíl: Reconstruction of evolutio-
nary history of sex determination in reptiles.
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Zvyšující se úroveň dopadajícího UV-B záření
v důsledku ztenčení ozónové vrstvy je považo-
vána za jednu z příčin globálního poklesu oboj-
živelníků. UV-B záření způsobuje poškození
DNA v jádrech kožních buněk a jejich následný
zánik. U řady druhů obojživelníků byl prokázán
negativní vliv UV-B záření na úspěšnost vyku-
lení pulců a jejich další životaschopnost. Před-
pokládá se, že pulci jsou schopni se místům
s vyšší expozicí UV-B záření aktivně vyhýbat
díky své lokomoci. V tomto experimentu bylo
pulcům umožněno zvolit si buď zónu s UV zá-

řením (UV-B a UV-A), nebo bez UV záření. Pulci
nebyli před měřením vystaveni působení UV
záření. Poloha pulce byla při měření zazname-
návána CCD kamerou. Program EthoVision ná-
sledně vyhodnocoval čas strávený pulci
v jednotlivých zónách a celkovou uplavanou
dráhu pulců v obou zónách. Měření byla pro-
vedena pro dvě skupiny pulců, mírně se lišících
stupněm vývoje, abychom zjistili, zda může mít
stadium vliv na preferenci UV záření. Pulci
obou věkových skupin trávili prokazatelně více
času v zóně bez UV záření. Pulci v pokročilejší

MÁ UV ZÁŘENÍ VLIV NA POHYBOVOU AKTIVITU 
PULCŮ ŽAB?

VLADIMÍR KLAPKA (2015)
Vedoucí práce M. Berec, katedra biologických disciplín ZF, Jihočeská univerzita
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(oproti známé publikaci editované V. Barušem
a O. Olivou, která zahrnovala Anura i Urodela). 

Od dvou faunistických příspěvků se svým za-
měřením odlišovalo vystoupení slovenského
batrachologa a embryologa Miloše Vatera zamě-
řené na osteologii druhu Ichthyosaura alpe-
stris v souvislosti s jeho ontogenezí. Další dva
příspěvky byly vysoce aktuální zejména pro
přítomné chovatele ocasatých obojživelníků.
Jiří Vojar a po něm Vojtěch Baláž totiž přítom-
ným sdělili současné poznatky o nebezpečném
houbovém onemocnění Batrachochytrium sa-
lamandrivorans, které se dostalo do Evropy
patrně z chovů asijských ocasatých (Hypselo-
triton cyanurus apod.), a seznámili přítomné
s projektem jeho mapování. Další vystoupení
Jany Doležalové se věnovalo významu nerekul-
tivovaných výsypek pro obojživelníky, přičemž
zvláštní pozornost byla zaměřena na ty ocasaté.
Tento referát měl mimořádný význam i s ohle-
dem na místo, kde byl přednesen. První blok
příspěvků zakončil Martin Šandera, který infor-
moval o aktivitách společnosti Herpeta na poli
batrachologické osvěty – vyhlašování obojživel-
níka roku apod. 

Po tomto vystoupení následovala pauza, při
níž přítomní zájemci mohli naslouchat auto-
rskému čtení básní pražského spisovatele
Adama Borziče, ve kterých se vyskytují ocasatí
obojživelníci. Kratší odpolední blok přednášek
zahájil zajímavý příspěvek Radka Sejkory,
v němž se zabýval otázkami vnímání ultrafialo-
vého záření ocasatými obojživelníky. Hynek
Váša ve svém referátu podrobně popsal chov,
rozmnožování a odchov představitele rodu Pa-
ramesotriton, jenž zatím nemá druhové jméno
a je mezi chovateli označován pouze jako
„red“. Přednáškové pásmo zakončil pozoru-
hodnými faunistickými poznámkami o druhu
Salamandra salamandra u Malé Veleně na
Děčínsku Radomír Zajíček. 

Po následujícím společném obědě se část
účastníků semináře vydala na výsypky v okolí
Duchcova, aby si prohlédla zdejší lokality Tri-
turus cristatus a Lissotriton vulgaris. 

Pozn. redakce: V září 2018 v Muzeu města Du-
chcova proběhla již 7. výstava ocasatých oboj-
živelníků Tajemný Salamandr 2018, součástí
akce bylo i vydání katalogu výstavy v edici Ji-
řího Wolfa.

ABSTRAKTY STUDENTSKÝCH PRACÍ
Abstracts of student BSc. and MSc. Theses

SOUHRNY DIPLOMOVÝCH A BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ 
STUDENTŮ KATEDRY BIOLOGICKÝCH DISCIPLÍN 
ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY 

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH



vývojové fázi strávili v průměru 7krát více času
v zóně bez UV záření než v zóně s UV zářením.
Pulci v druhé experimentální skupině, tedy
v mladším stadiu vývoje, trávili v zóně bez UV
záření 2,5krát více času. Celková uplavaná
dráha vyspělejších pulců byla téměř 2,5krát
delší v zóně bez UV záření. Naopak celková

uplavaná dráha mladších pulců se mezi zónami
nijak významně nelišila. Doba strávená v zó-
nách s/bez UV záření se nelišila mezi skupi-
nami pulců. Také celková uplavaná dráha se
nelišila mezi skupinami v zóně s UV zářením.
Přesto se lišila uplavaná dráha pulců v zóně bez
UV záření mezi skupinami pulců.

Účelem této práce bylo vypracovat rešerši na
téma invazí nepůvodních druhů herpetofauny
a jejich dopadů v Evropě, uvést přehled součas-
ného stavu studia nepůvodních druhů v Ev-
ropě, analyzovat úspěšnost invazí v rámci
taxonomických skupin, analyzovat dopady
úspěšných invazí, vyhodnotit výsledky a zvolit
návrh možností opatření. Pro zpracování dat
bylo použito zdrojů z databází Web of Science,
Zoological Records a webový vyhledávač
Google Scholar. Jako klíčová slova byla zvolena
„alien, reptiles/reptilia; alien, amphibians/am -
phibia, invasive“. 

Z těchto nálezů byly vybrány zdroje, ve kte-
rých byla zmínka o introdukci plazů nebo oboj-
živelníků na území Evropy. Jako stabilní
populace byla hodnocena ta, kde došlo k opa-
kovanému rozmnožení a přežití druhu. V rámci
samotné části geografické Evro py bylo introdu-

kováno 8 druhů ocasatých obojživelníků, 20
druhů žab, 8 želv, 23 ještěrů a 11 druhů hadů.
Nejvíce introdukovaných druhů herpetofany
v geografické části Evropy patřilo do čeledí: Ra-
nidae, Lacertidae, Emydidae. Nejčastější intro-
dukční cesty, na jejichž konci vznikla stabilní
populace druhu v geografické části Evropy,
byly jednak: únik ze zájmového chovu, dále
úmyslné vypuštění za účelem obohacení fauny
a neúmyslný transport nákladní dopravou. 

Řešením by proto do budoucna mohlo být
omezení chovu určitých problematických dru -
hů (doporučen zákaz dovozu skokana Litho-
bates catesbeianus a želvy Trachemys scripta
scripta do Evropy), důkladnější kontroly do-
pravních nákladů a především informační
kampaně ve školách a médiích o problematice
introdukce nepůvodních druhů.

EXOTICKÉ DRUHY HERPETOFAUNY V EVROPĚ 
A JEJICH DOPADY NA PŮVODNÍ DRUHY

MICHAL VOREL (2016)
Vedoucí práce M. Berec, katedra biologických disciplín ZF, Jihočeská univerzita

Práce je zaměřena na chování užovky stro-
mové (Zamenis longissimus) v Poohří ve
vztahu k rušné komunikaci protínající její
areál. Aby se hadi vyhnuli silnici, využívají pro-
pustky pod ní a jsou tak schopni silnici překo-
nat bezpečně. V této studii nejvíce využívali
propustků v červenci při jejich vrcholové akti-
vitě. Jeden z nejužívanějších propustků byl

číslo 2, pravděpodobně z důvodu jeho umístění
poblíž umělého líhniště. Hadi začínali aktivovat
v 8:00 ráno a aktivitu končili v 19:00 večer. Ak-
tivita vrcholila mezi 16. a 18. hodinou a v roz-
mezí teplot 21–25 °C. Nebyl nalezen žádný
mrtvý dospělec užovky stromové na silnici, ale
našla se přejetá mláďata tohoto druhu, která ne-
byla znalá místního nebezpečí.

POHYBOVÁ AKTIVITA UŽOVKY STROMOVÉ V POOHŘÍ 
VE VZTAHU K SILNIČNÍMU TĚLESU 

KATEŘINA LAPÁČKOVÁ (2015)
Vedoucí práce M. Berec, katedra biologických disciplín ZF, Jihočeská univerzita
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JAROSLAV BALOUN (2016)
Vedoucí práce L. Čížek, katedra zoologie PřF, Jihočeská univerzita

JAN RŮŽIČKA (2016)
Vedoucí práce M. Slábová, katedra zoologie PřF, Jihočeská univerzita

Práce se věnuje monitoringu plazů a obojži-
velníků na rozdílných stanovištích v rámci šesti
lokalit NP Podyjí. Monitoring probíhal metodou
bodového transektu s využitím úkrytů v po-
době rybničních folií v letech 2012 až 2015.
Přínosem práce je především vyhodnocení pre-
ference stanovišť jednotlivými druhy plazů.
Nejvyhledávanější jsou částečně zapojená
světlá stanoviště v podobě okraje lesa a svět-
lých řídkých doubrav, nejméně preferovaný je
zapojený stinný les. Na základě výsledků práce

lze konstatovat příznivý vliv disturbancí na spo-
lečenstva plazů a obojživelníků v doubravách
NP Podyjí. Nezapojené řídké doubravy jsou
ohroženy postupným zarůstáním a zapojová-
ním, se kterým se výrazně snižuje životní pro-
stor řady ohrožených organismů včetně plazů
a obojživelníků. Výsledky práce podporují
nutno st udržení stanovišť bezlesí a řídkých
světlých doubrav za použití cíleného manage-
mentu.

Teoretická část práce obsahuje shrnutí litera-
tury zabývající se tématikou sukcese, těžby,
vlivu člověka na biodiverzitu, rekultivacemi
a ekologickými nároky plazů a obojživelníků.
Praktická část obsahuje pozorování těchto
dvou modelových skupin živočichů a následné
vyhodnocení jejich stavů. Během tří let jsem
provedl celkem 37 herpetologických pozoro-
vání, během nichž jsem zaznamenal výskyt
osmi druhů plazů a obojživelníků na pěti pře-
dem vybraných lokalitách. Při pozorování plazů
a obojživelníků jsem použil neinvazivní me-
tody. Mezi nalezenými druhy byla ještěrka živo-
rodá (507 jedinců), ještěrka obecná (583
jedinců), skokan zelený (976 jedinců), skokan
skřehotavý (710 jedinců), skokan krátkonohý
(1 401 jedinců), čolek obecný (203 jedinců),
užovka obojková (32 jedinců) a slepýš křehký
(7 jedinců). Uvedené hodnoty v závorkách vy-
jadřují celkový počet nalezených jedinců za tři
sezony. Druhově nejbohatší byla lokalita „Je-

zírka“ (8 druhů), druhově nejchudší naopak lo-
kalita „Přesyp“ (2 druhy). Ve všech sledovaných
letech se abundance dvou modelových skupin
(skokani a ještěrky) statisticky významně lišila
(skokani: Chí Kvadrát = 2 764; s. v. = 4; p <
0,001, ještěrky: Chí Kvadrát = 119; s. v. = 4; p <
0,001; skokani: Chí Kvadrát = 1 573; s. v. = 4; p
< 0,001, ještěrky: Chí Kvadrát = 43; s. v.= 4; p <
0,001; skokani: Chí Kvadrát = 37; s. v. = 4; p <
0,001, ještěrky: Chí Kvadrát = 741; s. v. = 4; p <
0,001). Vlastní pozorování jsem prováděl
během tří sezon. Ty se od sebe výrazně lišily
svými klimatickými podmínkami. V sezoně
2013 výrazně ovlivnily jarní povodně abun-
danci plazů i obojživelníků. Sezona 2014 pro-
běhla bez výraznějších klimatických výkyvů
a lze na ni tedy pro účely práce nahlížet jako
na standard. Sezonu 2015 výrazně ovlivnily vy-
soké letní teploty a absence větších srážek
během hlavních letních měsíců. Tento fakt
ovlivnil hlavně populace obojživelníků.

SOUHRNY DIPLOMOVÝCH A BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ 
STUDENTŮ KATEDRY ZOOLOGIE 

PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY 
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

REAKCE SPOLEČENSTEV PLAZŮ A OBOJŽIVELNÍKŮ 
NA DISTURBANCE V DOUBRAVÁCH NP PODYJÍ

POPULAČNÍ DYNAMIKA OBOJŽIVELNÍKŮ A PLAZŮ 
VLKOVSKÉ PÍSKOVNY



SOUHRNY DIPLOMOVÝCH PRACÍ STUDENTŮ 
KATEDRY EKOLOGIE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO
V OLOMOUCI

SOUHRNY DIPLOMOVÝCH PRACÍ STUDENTŮ 
KATEDRY BIOLOGIE PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY

UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

SROVNÁNÍ TROFICKÉHO SPEKTRA DRUHŮ 
TRITURUS CRISTATUS, LISSOTRITON VULGARIS

A ICHTYOSAURA ALPESTRIS NA LOKALITÁCH 
S ROZDÍLNOU NADMOŘSKOU VÝŠKOU A STANOVENÍ 

VELIKOSTI POPULACE TRITURUS CRISTATUS

LUKÁŠ WEBER (2016)
Vedoucí práce M. Rulík a Z. Mačát, katedra ekologie a životního prostředí PřF, 

Univerzita Palackého v Olomouci

TOMÁŠ NOVÁK (2016)
Vedoucí práce M. Andreas, katedra biologie PřF, Univerzita Hradec Králové

Práce se zabývá srovnáním potravního
spektra čolků druhů Triturus cristatus, Lisso-
triton vulgaris a Ichtyosaura alpestris na lo-
kalitách s rozdílnou nadmořskou výškou
a stanovením velikosti populace druhu T. cris-
tatus metodou zpětného odchytu. Celkem bylo
odchyceno 423 jedinců T. cristatus, 68 je-
dinců L. vulgaris a 39 jedinců I. alpestris. Tro-
fické spektrum bylo sestaveno z výplachů
žaludků čolků s identifikovanými 39 taxony
a 8 994 položkami. Uvedené druhy čolků pre-
ferují zooplanktonní druhy korýšů, především
čeledi Dapniidae, Chydoridae a Cyclopidae.
Šířka potravní niky ukázala na preferenci jed-
noho či max. dvou druhů kořisti. Index výbě-

rovosti ukázal, že čolci se vyhýbají čeledím Ger-
ridae, Naucoridae a Nepidae. Jejich potravní
niky se překrývají, ale vzhledem k rozdílným
mezohabitatům a početné potravní základně
mohou druhy koexistovat na daných lokali-
tách. Vztah mezi velikostí těla, pohlavím a přijí-
manou potravou nebyl statisticky průkazný.
V souhrnu převažují vodní druhy v potravě nad
terestrickými. Na nížinné lokalitě v Tovéři byla
super populace čolka velkého odhadnuta na
1 967 (+/-440,7) jedinců. Při stanovení veli-
kosti populace čolka velkého metodou zpět-
ných odchytů byla zjištěna behaviorální
odpověď typu trapshy, kdy se jedinci po zážitku
z prvního odchytu začnou pastem vyhýbat.

Práce se zabývá migrací obojživelníků, jejich
transfery přes kolizní úseky komunikací a fak-
tory ovlivňující jarní migraci. Sledování bylo
prováděno na třech kolizních úsecích komuni-
kací v Královéhradeckém kraji – mezi Slatinou
a Černilovem, Slatinou a Divcem a Starými Ne-
chanicemi a Kobylicemi. Praktická část probí-

hala po dobu několika let, na každé z lokalit rů-
znou dobu. Nejdelší sledování bylo na lokalitě
Slatina–Černilov, a to již od roku 2004. Obojži-
velníci byli odchytáváni pomocí metody navá-
děcí zábrany a padacích pastí. Takto bylo
zachyceno až 100 % migrujících obojživelníků
na lokalitě. Šlo o Bufo bufo, Bufotes viridis,

TAH OBOJŽIVELNÍKŮ OHROŽENÝCH 
SILNIČNÍ DOPRAVOU
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Rana temporaria, Rana dalmatina, Hyla ar-
borea, Lissotriton vulgaris a Triturus crista-
tus. Data o počtech v jednotlivých dnech byla
zaznamenávána ve struktuře samci/sami -
ce/mláďata. Dále byly měřeny hodnoty vybra-
ných klimatických faktorů (teplota, vlhkost,
tlak) pomocí dataloggerů v letech 2013–2015.
Starší meteorologická data byla doplněna z dat
získaných od Českého hydrometeorologického
ústavu. Získané výsledky byly zpracovány a vy-
počtena průměrná denní teplota, maximální

a minimální denní teplota, průměrná denní
vlhkost, maximální a minimální denní vlhkost
a průměrný denní tlak. Data byla porovnána
s množstvím odchycených obojživelníků a po-
mocí korelačních koeficientů bylo určeno, zda
daný faktor ovlivňuje migraci. Z výsledků vy-
plývá, že u nejvíce ze sledovaných druhů
ovlivňu je migraci minimální denní teplota
a v těsném závěsu pak průměrná denní teplota.
V publikacích uváděná vlhkost se ukázala smě-
rodatná pouze v několika málo případech.

FENOLOGIE ROZMNOŽOVÁNÍ KUŇKY OBECNÉ 
(BOMBINA BOMBINA)

DIVERZITA OBOJŽIVELNÍKŮ (AMPHIBIA) A JEJICH 
ANTROPOGENNÍ OVLIVNĚNÍ V NÁRODNÍM PARKU PODYJÍ

ŠÁRKA ŠKODOVÁ (2016)
Vedoucí práce M. Andreas, katedra biologie PřF, Univerzita Hradec Králové

MARKÉTA BLAHOSLAVOVÁ (2016)
Vedoucí práce J. Suchomel, Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství AF, 

Mendelova univerzita v Brně

Diplomová práce se zabývá zmapováním po-
pulace kuňky obecné (Bombina bombina) na
vybrané lokalitě v době rozmnožování. Terénní
práce se zaměřuje hlavně na vokalizační perio -
dy samců, zjištění počátku vokalizace, intenzitu
hlasových projevů v závislosti na klimatických
faktorech, délku jednotlivých vokalizačních pe-

riod, velikost a kvalitu populace, počátek kla-
dení snůšek, počet snůšek a jednotlivé periody
kladení, sledování jednotlivých kohort pulců,
dobu jejich metamorfózy a počet nově meta-
morfovaných jedinců. Dále práce sleduje pre-
ferovaná místa pobytu jedinců, kvalitu lokality
a její dopad na populaci kuňky obecné.

Diplomová práce se zabývá druhovou diver-
zitou obojživelníků v národním parku Podyjí.
Byly zde vybrány čtyři lokality s různou antro-
pogenní zátěží, na kterých probíhal monito-
ring. Jde o rybník Čížovský lesní, Dehťák, pod
obcí Lesná a tůň zvanou Na Pyramidě. Pro zjiš-
tění druhového a početního zastoupení byly
použity invazní a neinvazní metody moni -
toringu. Na lokalitách bylo dříve zaznamenáno
11 druhů, během mého průzkumu bylo zjiš-
těno 8 z nich. Mezi nejhojnější druhy patří ro-
pucha obecná, skokan štíhlý, skokan hnědý,
čolek velký a čolek obecný. Překvapivě byla
prokázána přítomnost a úspěšná reprodukce

čolka velkého v rybníce pod Lesnou. Nebyl po-
tvrzen výskyt vodních skokanů, ani skokana
ostro nosého. Zjištěné údaje byly následně
použity pro výpočet synekologických charak-
teristik (dominance, druhová diverzita, ekvita-
bilita a Jaccardův index podobnosti). Dosažené
výsledky byly porovnány s jinými autory a vy-
hodnoceny z hlediska antropogenního vlivu.
Obojživelníky v národním parku nejvíce ohro-
žuje vysoká rybí obsádka a absence litorální ve-
getace. Doporučený management na těchto
lokalitách je výlov a poté možné nasazení
vhodných druhů ryb, případně vybudování zá-
bran a vytvoření litorálního pásma.

SOUHRNY DIPLOMOVÝCH PRACÍ STUDENTŮ 
ÚSTAVU ZOOLOGIE, RYBÁŘSTVÍ, HYDROBIOLOGIE 

A VČELAŘSTVÍ AGRONOMICKÉ FAKULTY 
MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ



MAPOVÁNÍ VÝSKYTU OBOJŽIVELNÍKŮ NA ÚZEMÍ 
PŘÍRODNÍ REZERVACE REZAVKA (OSTRAVA)

ZHODNOCENÍ VÝVOJE A FUNKČNOSTI VYTVOŘENÝCH
TŮNÍ, ZIMOVIŠŤ A MIKROBIOTOPŮ PRO XYLOFÁGY 

U HOLÁSECKÝCH JEZER

MARCELA GREGOROVÁ JURÁKOVÁ (2016)
Vedoucí práce Z. Laštůvka, Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství AF, 

Mendelova univerzita v Brně

LEONA ČECHOVÁ (2015)
Vedoucí práce B. Stalmachová, Institut environmentálního inženýrství, 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Cílem diplomové práce bylo shromáždit do-
stupné údaje o biodiverzitě území přírodní pa-
mátky Holásecká jezera v Brně, zhodnotit
současný stav a péči o zvláště chráněné území
a zpracovat metodiku k pozorování obojživel-
níků všech vývojových stadií, v zájmové oblasti
čtyř nově vybudovaných tůní u Roučkova je-
zera, jejichž realizace byla předmětem před-
chozí bakalářské práce. Pozorovat a zhodnotit
vývoj nových tůní a na základě toho celkově
posoudit probíhající vývoj, zapojování biotopů
do prostředí, žádoucí i nežádoucí sukcese
a osídlení živočichy. V případě potřeby na-
vrhnout korekce managementu nejen pro nově

vybudované tůně, ale i pro celou přírodní pa-
mátku Holásecká jezera, které by podpořily re-
gionální rozvoj biodiverzity a posílily význam
území jako biokoridoru. Územím protéká vý-
znamný krajinný prvek Černovický potok, ob-
last dosud vyniká flórou lužního lesa. U nově
vybudovaných tůní byla hodnocena jejich
vhodnost pro obojživelníky (konkrétně druhy
ropucha obecná, ropucha zelená, rosnička zele -
ná, skokan skřehotavý, skokan zelený a skokan
štíhlý), dále byl posouzen vývoj vytvořených
biotopů, a to včetně broukoviště pro xylofágní
hmyz, a byla navržena další managementová
opatření.

Tato práce se zaměřuje na výskyt obojživel-
níků v oblasti přírodní rezervace Rezavka (dále
PR Rezavka). Jde o více než osmdesátihektaro-
vou plochu ležící uprostřed Ostravy na území
obvodu Ostrava-Svinov. Hranici PR Rezavky
tvoří z jedné strany dálnice, z další strany želez-
nice a celkový dojem dotváří tisíce aut denně
ze silnice Rudná. Sběr dat a mapování bylo pro-
váděno ve zmíněné lokalitě v období od 1. 3.
do 31. 10. 2015. Sběr dat zahrnoval přímé pozo -
rování jedinců v terénu a měření fyzikálně-che-
mických parametrů vody ve vybraných
rybnících. Nejčastěji vyskytujícím se druhem
obojživelníka v PR Rezavka byl skokan zelený
(Pelophylax esculentus). U vybraných vodních
ploch (rybník Rojek, Nový rybník, slepé ra-

meno přítoku Mlýnka) se pH pohybovalo v roz-
mezí 7,62–8,82, což poukazuje na mírnou alka-
litu, která mohla být způsobena intenzivnější
fotosyntézou vodních rostlin a řas. Množství
rozpuštěného kyslíku se měnilo v souvislosti
s aktuální teplotou a konduktivitou. Průměrná
hodnota konduktivity byla 470,68 mikroS/cm,
což odpovídá hodnotám povrchových a pro-
stých podzemních vod. Rovněž závislost kon-
duktivity na teplotě byla zřejmá – se stoupající
teplotou stoupala i konduktivita. Přítomnost
obojživelníků i hodnoty fyzikálně-chemických
parametrů vod poukazují, že ve vybrané loka-
litě jsou vhodné plochy i podmínky pro jejich
přežití a následné šíření.

SOUHRNY DIPLOMOVÝCH PRACÍ STUDENTŮ 
INSTITUTU ENVIRONMENTÁLNÍHO INŽENÝRSTVÍ

VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ – TECHNICKÉ UNIVERZITY 
OSTRAVA
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strické fauny obratlovců na lokalitě Hosty – Na
černém v roce 2014. Herpeta, 1: 8.

Šandera M., John V., Mačát Z., Jeřábková L.,
Zicha O., 2015: Mapování výskytu obojživel-
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